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SÍNTESE 

Contexto 

Todos os Estados-Membros da UE, sem exceção, proporcionam, de alguma forma, 

educação e acolhimento na primeira infância (EAPI) às crianças abaixo da idade da 

escolaridade obrigatória. Por tradição, a prestação destes serviços surgiu como incentivo à 

entrada das mulheres no mercado de trabalho. Os Estados-Membros da UE denotam uma 

preocupação crescente quer com a oferta de uma capacidade suficiente para todas as 

crianças quer com o nível de qualidade assegurado pelos prestadores de serviços de EAPI. 

A EAPI é, cada vez mais, vista como uma importante primeira etapa do desenvolvimento 

educativo futuro da criança. No essencial, a qualidade de vida das crianças antes do início 

do ensino obrigatório influencia a sua capacidade de aprendizagem futura. A qualidade da 

educação nos Estados-Membros é crucial para desenvolver a competitividade económica da 

UE, e as escolas trabalham com as crianças que nelas ingressam. A Comissão Europeia 

considera igualmente que a educação e o acolhimento na primeira infância são uma base 

fundamental para uma aprendizagem bem-sucedida ao longo da vida, a integração social, o 

desenvolvimento pessoal e a empregabilidade futura1. O presente estudo propõe-se a 

perspetivar o estado atual da prestação de serviços de EAPI de qualidade na UE, em 

sintonia com o processo do método aberto de coordenação (MAC) em curso a nível 

europeu, e passar em revista a evolução recente das políticas seguidas nos Estados-

Membros, de modo a identificar medidas exemplares que visem melhorar a qualidade da 

prestação de serviços de EAPI. 
 

O quadro analítico do presente estudo assenta nas prioridades principais assinaladas pela 

Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu. Estas prioridades confirmam as 

componentes qualitativas constantes da literatura de investigação a nível internacional, 

podendo ser divididas em (1) acesso/participação, (2) estruturas políticas, jurídicas e 

financeiras, (3) pessoal, (4) programas curriculares e (5) participação dos pais. O presente 

estudo identifica os temas e desenvolvimentos em curso referentes a estes elementos 

constituintes da qualidade. Por fim, o presente estudo propõe algumas orientações a 

considerar para o êxito do processo do MAC, objetivo que, neste momento, constitui o 

fulcro da evolução das políticas a nível da UE. 
 

Participação 

No contexto europeu, foram fixadas metas comuns para as taxas de participação de 

crianças pequenas na EAPI. Assim, no que respeita às crianças com idades entre os 4 anos 

e a idade de entrada no ensino obrigatório nacional, os Estados-Membros pretendem atingir 

uma taxa de inclusão de pelo menos 95 % do grupo-alvo na EAPI. Relativamente às 

crianças mais pequenas (menos de 3 anos de idade), prevê-se uma taxa de participação de 

33 %. A consideração destas metas obriga a distinguir os conceitos de «acesso» e 

«participação». Embora as políticas adotadas possam garantir o acesso universal com o 

aumento do número de estruturas de acolhimento, a participação universal depende, 

efetivamente, da procura real dos serviços de EAPI. O simples crescimento do número de 

estruturas de acolhimento não aumentará necessariamente as taxas de participação das 

crianças em todos os Estados-Membros. 
 

 

                                                 
1  Comissão Europeia, Educação e acolhimento na primeira infância: Proporcionar a todas as crianças as 

melhores oportunidades para o mundo de amanhã, COM(2011)066. 
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Neste momento, praticamente todos os Estados-Membros estão a desenvolver 

políticas para atingir o objetivo da Estratégia Europa 2020 de ter 95 % das crianças 

de idade igual ou superior a 4 anos a participar na EAPI, observando-se uma 

tendência claramente crescente nas taxas de participação, presentemente num 

máximo de 95 %. De igual modo, é claramente visível uma tendência positiva na 

participação das crianças mais pequenas. Este estudo descreve, mais especificamente, os 

esforços no sentido do aumento da capacidade dos serviços de EAPI envidados pelo estado 

mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestefália (RNV), que formou um grupo 

de trabalho específico para ajudar a superar os obstáculos de cariz mais prático da 

cooperação entre os diferentes níveis da administração.  
 

No entanto, a atual crise económica e financeira poderá, nos anos vindouros, ter um 

considerável efeito de contenção nas taxas de participação. Tendo em especial 

consideração os efeitos da crise, é fundamental que os Estados-Membros se concentrem 

não só no aumento como também no alargamento da participação das crianças pequenas. 

Em boa parte dos casos, os grupos mais difíceis de alcançar são as crianças provenientes 

de meios sociais desfavorecidos ou de determinadas regiões (igualmente desfavorecidas). 

Estas crianças precisam de um apoio suplementar, prestado mediante uma intervenção 

precoce por parte de uma EAPI de qualidade, de modo a evitar problemas de 

desenvolvimento em fases posteriores da vida. A título de melhor prática, o presente 

estudo refere o caso da Finlândia, que está presentemente a proceder a um levantamento 

da população não abrangida pelo seu programa de educação pré-escolar. O alargamento da 

participação implica também que os Estados-Membros dediquem mais atenção às 

diferenças regionais no contexto da participação na EAPI, ou seja, importa garantir a 

igualdade de oportunidades às crianças das zonas mais rurais dos países da UE. 
  

Sistemas políticos, judiciais e financeiros 

Os Estados-Membros trabalham cada vez mais no sentido de integrar as estruturas 

administrativas ligadas à prestação de serviços de EAPI a todas as faixas etárias 

envolvidas. Trata-se de uma evolução positiva, dado o consenso internacional de que os 

sistemas integrados de prestação de serviços de EAPI obtêm melhores resultados do que os 

sistemas divididos ou separados. Constata-se que a abordagem global do desenvolvimento 

da criança, tanto ao nível das políticas como pelos prestadores de serviços, produz 

melhores resultados educativos. Deste modo, recomenda-se que os decisores políticos 

responsáveis pelas crianças mais pequenas estabeleçam formas de colaboração estreita 

com os seus congéneres incumbidos de desenvolver políticas para crianças mais velhas. 
 

Em muitos casos, os sistemas dividem-se também entre os vários níveis da administração, 

com diferentes níveis de autonomia nos órgãos de poder local. Em geral, os requisitos de 

qualidade aplicáveis aos centros de EAPI a nível nacional ou local limitam-se a definir 

limites de qualidade inferiores. Assim, o setor da EAPI não tem incentivos para melhorar a 

qualidade dos serviços. Confrontados com maiores apertos orçamentais, os prestadores 

preferem cumprir requisitos mínimos de qualidade do serviço em vez de fazerem por 

aumentá-la. Na Irlanda, foi instituído um interessante quadro de qualidade (as orientações 

«Síolta») que visa incentivar continuamente os funcionários a refletirem sobre o seu 

trabalho e, com isso, desenvolverem os níveis de qualidade da prestação de serviços de 

EAPI. Porém, também nesta iniciativa, o nível suficiente do financiamento emerge como o 

requisito crucial para que ela gere os seus efeitos benéficos.  
 

Embora a competência em matéria de políticas de EAPI possa dispersar-se pelos diferentes 

níveis da administração, o nível nacional tem, amiúde, pelo menos alguma competência 

para decidir sobre as despesas no domínio em apreço. Analisando os níveis de despesa em 
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EAPI em percentagem do PIB, os dados dão conta de notórias diferenças entre os Estados-

Membros. Apesar de a despesa em EAPI, por si só, não significar automaticamente uma 

melhoria da qualidade, existe uma relação clara e positiva entre os Estados-Membros que 

gastam claramente mais na EAPI e os resultados educativos obtidos em testes 

internacionais, como o PISA. A presente crise económica e financeira mundial coloca, 

portanto, enormes desafios que importa considerar, dado o seu impacto significativo nos 

orçamentos. Não obstante, é fundamental obter um forte compromisso financeiro, com 

vista ao desenvolvimento de todos os elementos qualitativos. 

 

Pessoal 

A existência de pessoal competente é um fator crucial para prestar serviços de EAPI de 

qualidade. Contudo, a União Europeia é praticamente omissa em termos de normas 

comuns aplicáveis às políticas relativas à qualidade do pessoal. A realidade da UE 

caracteriza-se por uma grande variedade de requisitos mínimos de qualificação a cumprir 

pelo pessoal dos serviços de EAPI, que vão da ausência total de requisitos à exigência de 

formação universitária. Em termos gerais, as conclusões indicam não ser necessário dispor 

de uma força de trabalho da EAPI inteiramente habilitada com qualificações do ensino 

superior, visto que o trabalho de apoio pode ser executado por pessoal com qualificações 

ao nível do ensino profissional. Porém, a fim de garantir um nível de qualidade básico, é 

necessário estabelecer orientações em matéria de qualificações mínimas dos profissionais 

da EAPI. 
 

A maioria dos Estados-Membros aposta na profissionalização da força de trabalho da EAPI. 

No entanto, existem diferenças consideráveis quanto à forma como esses objetivos são 

delineados ou apoiados em termos financeiros. Esta realidade é particularmente relevante 

nos tipos mais informais de estruturas de acolhimento familiares, que cuidam das crianças 

nas próprias residências, ficando, assim, isentas da maioria da legislação existente. Ainda 

assim, o desenvolvimento profissional contínuo é igualmente importante para a qualidade 

da força de trabalho «regular» da EAPI. A título de melhor prática no âmbito dos esforços 

de profissionalização, o presente estudo aponta o papel dos centros familiares no estado 

alemão da Renânia do Norte-Vestefália (RNV), onde as amas dispõem de uma plataforma 

para trocarem experiências ou frequentarem cursos complementares.  
 

As condições de trabalho, nomeadamente o ambiente de trabalho, o salário e as regalias, 

são também fundamentais para a qualidade do pessoal do sistema. As condições de 

trabalho são uma forma de atrair pessoal mais qualificado, o que influencia a qualidade. 

Neste sentido mais lato, as condições de trabalho pesam na satisfação profissional, que 

tem igualmente impacto na qualidade dos serviços de EAPI prestados. Por exemplo, o 

presente estudo assinala grandes diferenças em termos de despesas salariais e diferenças 

mais modestas nos rácios pessoal/crianças entre os Estados-Membros.  
 

Programas curriculares 

De um modo geral, os investigadores e decisores políticos concordam que é importante que 

as crianças desenvolvam não só os aspetos cognitivos necessários para a entrada no ensino 

primário, mas também os elementos não cognitivos. Uns e outros são tidos como 

igualmente importantes para alicerçar a aprendizagem ao longo da vida. Apesar de este 

equilíbrio ser, em termos gerais, mantido, constata-se, a nível da UE, uma grande variação 

no grau de pormenor que caracteriza a formulação das orientações curriculares nacionais. 

Vários Estados-Membros introduziram recentemente programas de educação pré-escolar 

destinados a preparar as crianças que se aproximam da idade da escolaridade obrigatória 
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para o ensino primário. Em toda a UE, os programas de EAPI concentram-se cada vez mais 

no reforço dos aspetos mais educativos, como as aptidões de cálculo e a literacia. Para 

exemplificar estes novos programas, o presente estudo lança um olhar mais atento sobre a 

Roménia, que introduziu um ano pré-escolar em 2012.  
 

Em todos os Estados-Membros, assiste-se ao desenvolvimento de iniciativas políticas que 

visam chegar às crianças em risco e incluí-las nas atividades curriculares existentes para 

crianças pequenas. No entanto, os objetivos e, consequentemente, os resultados dessas 

atividades de sensibilização diferem frequentemente entre os agentes que as executam e 

entre as várias regiões. São necessários mais dados para tomar opções políticas sensatas e 

fundamentadas com vista ao sucesso destas iniciativas no futuro. O presente estudo 

demonstra que os profissionais de EAPI com elevado nível de formação são cruciais para 

chegar com êxito às crianças em risco. 
 

Participação dos pais 

A participação dos pais é uma necessidade imperiosa para assegurar uma EAPI de alta 

qualidade, na medida em que são eles as principais partes interessadas no 

desenvolvimento das crianças. Já de si importante, a participação dos pais torna-se ainda 

mais essencial quando estão em causa grupos minoritários ou crianças provenientes de 

meios sociais desfavorecidos. Ela ajuda a reduzir as diferenças entre os ambientes familiar 

e escolar, podendo assim contribuir para a melhoria do desempenho escolar das crianças e 

para a diminuição das taxas de abandono em fases posteriores do percurso escolar. 

Embora mereça alguma atenção por parte das leis, normas e regulamentação em vigor, na 

UE, a participação dos pais é, em geral, uma matéria que incumbe a cada um dos 

prestadores de serviços educativos. 
 

O presente estudo distingue entre uma participação dos pais focalizada na criança e outra 

focalizada no centro educativo, uma vez que ambas têm objetivos subjacentes diversos. A 

participação dos pais focalizada na criança pretende contribuir para o seu desenvolvimento, 

ao passo que a participação focalizada no centro educativo prende-se mais com a 

possibilidade de os pais discutirem as atividades com os prestadores de serviços de EAPI. 

Embora o grau de participação dos pais possa depender sobremaneira do contexto cultural, 

o presente estudo assinala várias boas práticas centradas na criança levadas a cabo na 

Finlândia, Irlanda e Países Baixos, países em que foram desenvolvidas estratégias de 

sensibilização bastante concretas para envolver pais e crianças oriundos de grupos 

desfavorecidos. Quando conjugada com as normas de qualidade vigentes definidas pelos 

governos, a participação dos pais focalizada no centro educativo pode revelar-se um 

instrumento de garantia de qualidade eficaz. O facto de os pais assumirem uma atitude 

crítica e se comportarem como consumidores construtivos confere-lhes a possibilidade de 

influenciar a qualidade dos prestadores de serviços de EAPI. Deste modo, a boa formação 

dos profissionais da EAPI tem um papel importante na interação eficaz com os pais, seja a 

participação destes focalizada na criança ou no centro de EAPI.  
 

Desafios para uma EAPI de qualidade 

Certos desafios e recomendações para a qualidade da EAPI têm um alcance mais vasto do 

que estes elementos qualitativos específicos, sendo também relevantes para os decisores 

políticos a nível nacional e europeu. Os desafios mais vastos que se colocam à UE para o 

desenvolvimento da qualidade da EAPI estão identificados, pelo que o presente estudo 

propõe uma recomendação para superá-los. Em primeiro lugar, a falta de dados empíricos 

que sustentem os novos desenvolvimentos e iniciativas políticas mostra-se problemática 
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para os decisores políticos. Neste momento, são empreendidas iniciativas políticas que, na 

sua maioria, carecem do respaldo de dados empíricos que atestem o seu efetivo contributo 

para a obtenção de resultados positivos, tais como a redução das taxas de abandono 

escolar precoce ou melhores desempenhos em avaliações comparativas a nível 

internacional, como é o caso do PISA. Em todos os seus estudos sobre a EAPI, a OCDE tem 

continuadamente chamado a atenção para a necessidade de as decisões políticas 

serem fundamentadas com dados concretos, prioridade que é reiterada no presente 

estudo, tanto a nível da UE como de cada um dos seus Estados-Membros.  
  

Em segundo lugar, os órgãos do poder nacional (ou local) enfrentam o constante dilema de 

encontrar formas de garantir qualitativamente cada um dos elementos constituintes de 

uma EAPI de qualidade. Em termos gerais, os requisitos mínimos não incentivam os 

prestadores de serviços de EAPI a desenvolver o nível de qualidade. Ainda assim, a maioria 

dos Estados-Membros define requisitos mínimos, cujo cumprimento é posteriormente 

acompanhado através de inspeções. Assim, um dos desafios principais a vencer para 

melhorar a qualidade passa por conceber sistemas de avaliação eficazes que 

forneçam incentivos claros aos prestadores não apenas para cumprirem exigências 

mínimas, mas sobretudo para almejarem a excelência qualitativa nos serviços de EAPI que 

prestam. 
 

Em terceiro lugar, é essencial que os decisores políticos sigam uma linha coerente 

nas políticas adotadas, sustentada pelos meios financeiros necessários, mas igualmente 

apoiada pelas demais autoridades competentes. Todos os Estados-Membros dispõem de 

numerosos documentos de orientação política e propostas em matérias como o aumento 

das taxas de participação, a integração dos serviços, a melhoria das qualificações do 

pessoal, o equilíbrio dos programas ou a participação dos pais. Porém, além destes planos, 

importa convocar todas as partes interessadas importantes envolvidas e garantir a 

execução efetiva das políticas propostas.  
 

Por último, a crise económica e financeira exerce um impacto significativo nas políticas de 

EAPI em toda a UE. O estudo dá conta de vários exemplos de estabelecimento e introdução 

de objetivos ou quadros de qualidade nacionais ambiciosos em matéria de participação, 

pessoal, programas curriculares ou participação dos pais, que, no entanto, acabaram por 

soçobrar sob a primeira vaga de cortes orçamentais. Apesar de a ambição geralmente 

subsistir, os governos nacionais pura e simplesmente não afetam fundos suficientes à sua 

concretização. Simultaneamente, por culpa do aumento do desemprego, os cidadãos têm 

menos capacidade para contribuir para os serviços de acolhimento. Os cidadãos 

desempregados não têm nem uma necessidade imediata de colocar os filhos em estruturas 

de acolhimento, nem os meios financeiros que muitas vezes são necessários para tal. 

Assim sendo, estas crianças incorrem no risco de serem deixadas para trás e ficarem 

arredadas de uma base de desenvolvimento fundamental de que poderão vir a precisar. 

Nos tempos que correm, é importante que os governos nacionais mantenham os níveis da 

despesa em EAPI para garantir a qualidade dos vários elementos qualitativos dos serviços 

prestados. Mas é ainda mais importante que sejam desenvolvidas iniciativas com vista a 

assegurar que a EAPI chegue aos grupos sociais que mais dela necessitam, e 

assim garantir a igualdade de oportunidades a todas as crianças. A EAPI deve ser incluída 

na agenda da educação em geral. Uma EAPI de qualidade lança alicerces firmes para o 

percurso educativo em fases ulteriores da vida e representa um instrumento importante de 

redução das desigualdades sociais presentes e futuras entre crianças provenientes de 

diferentes meios sociais.  
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Recomendações 

Recomendações a nível da UE: apoiar o processo do MAC  

O presente estudo identificou os desenvolvimentos ocorridos quer a nível europeu quer em 

cada um dos Estados-Membros. Por ora, o desenvolvimento de um quadro de qualidade da 

EAPI a nível da UE encontra-se ainda numa fase muito precoce, sendo por isso prematuro 

proceder a uma avaliação global. O processo de definição de um quadro de qualidade para 

a EAPI foi já iniciado pela Comissão, por intermédio do grupo de trabalho temático a 

funcionar desde 2012, no âmbito do processo do método aberto de coordenação (MAC) em 

curso.  

Dado ser ainda demasiado cedo para avaliar o processo, o presente estudo produziu 

algumas recomendações, dirigidas ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia e aos 

Estados-Membros, suscetíveis de contribuir para o corrente trabalho de elaboração de um 

quadro de qualidade europeu no domínio da educação e acolhimento na primeira infância.  

 Importa estimular um envolvimento político preparatório para assegurar um 

nível de sensibilização suficiente para o domínio de intervenção em causa, tanto agora 

como no futuro próximo. Se a qualidade da EAPI não estiver entre as preocupações dos 

cidadãos ou das partes interessadas a nível nacional, não é crível que o processo do 

MAC venha a ser bem-sucedido. O desenvolvimento de um quadro de qualidade da EAPI 

deve ser mais do que conceber uma caixa de verificação técnica. O processo encerra 

também uma óbvia componente política, requerendo por isso um envolvimento político 

suficiente para chegar a bom porto.  

 Em segundo lugar, deve-se suscitar uma preocupação comum por parte dos 

Estados-Membros quanto à importância do desenvolvimento de uma EAPI de 

qualidade. Se os Estados-Membros não vislumbrarem a mais-valia do trabalho conjunto 

em prol de objetivos comuns, é muito pouco provável que o MAC tenha êxito. A fim de 

garantir o apoio total ao quadro de qualidade da EAPI, os Estados-Membros devem 

partir juntos para a consecução de objetivos comuns. 

 Em terceiro lugar, importa que as estruturas institucionais sirvam para apoiar o 

processo do MAC, à semelhança do que a Comissão agora fez, com a criação do grupo 

de trabalho temático e do grupo de partes interessadas.  

 A existência de objetivos, referenciais e indicadores é também uma componente 

importante para o sucesso do processo do MAC. Esses objetivos, referenciais e 

indicadores estão a ser elaborados pelo grupo de trabalho temático e são essenciais 

para comparar os progressos alcançados no âmbito do quadro de qualidade da EAPI. 

São necessários objetivos, referenciais e indicadores claros e comparáveis para todos os 

elementos específicos abordados no presente estudo: (1) participação/acesso, (2) 

estruturas políticas, jurídicas e financeiras, (3) pessoal, (4) programas curriculares e (5) 

participação dos pais. Esses dados comparáveis são essenciais para incentivar os 

Estados-Membros a trabalharem conjuntamente tendo em vista um objetivo comum. 

São necessários novos estudos empíricos à escala da UE para aprofundar o 

desenvolvimento desses objetivos ou referenciais baseados em dados, pelo que urge 

apoiar a realização desses estudos.  

 Os decisores políticos europeus devem assegurar a participação das partes 

interessadas e estabelecer uma cooperação frutífera com as mesmas. Este aspeto é 

vital para o sucesso do processo do MAC, visto tratar-se de um processo que parte da 

base para o topo. O desenvolvimento de um quadro de qualidade para a EAPI deve ser 

mais do que um projeto político de alto nível, tendo, necessária e claramente, de 

assentar nas práticas da EAPI no terreno. Esta é uma condição especialmente 

importante para estabelecer um quadro de qualidade da EAPI, visto que a execução das 
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políticas neste domínio é muitas vezes delegada nos níveis mais baixos da 

administração e em prestadores de serviços de pequena dimensão.  

 Finalmente, as posições conflituantes (em termos de orientações políticas ou 

ideologia) entre os Estados-Membros contribuem, no geral, para fazer avançar o 

processo do MAC, não devendo, portanto, ser necessariamente evitadas pelos decisores 

políticos europeus. Se for esse o caso, os Estados-Membros com uma agenda bem 

definida tentarão convencer os Estados-Membros relutantes a trabalhar no sentido da 

realização do objetivo comum. Uma vez que a iniciativa tem que partir dos Estados-

Membros, esta é uma condição de grande importância para o êxito do processo do MAC.  

 

Recomendações aos Estados-Membros: desenvolver a qualidade da EAPI 

Além da coordenação das políticas no processo do MAC, os Estados-Membros são os 

principais responsáveis pelo incremento da qualidade. O presente estudo sublinha a 

importância da questão da qualidade da EAPI no tema mais geral da agenda da educação, 

visto ser numa EAPI de qualidade que reside a base principal do percurso educativo futuro 

e da aprendizagem ao longo da vida. Nesse sentido, integra as políticas de âmbito mais 

geral em matéria de igualdade de oportunidades e cidadania, devendo também ser 

considerada como tal. O presente estudo descreve e analisa as boas práticas seguidas em 

diferentes contextos institucionais na UE, servindo as suas observações para facultar aos 

decisores políticos informações sobre os aspetos ligados à qualidade da EAPI, mais 

especificamente, a participação, os sistemas de governação, o pessoal, os programas 

curriculares e a participação dos pais. Segue-se um resumo dos principais ensinamentos 

retirados dessas boas práticas, dirigido aos decisores políticos a nível nacional.  
 

 Políticas fundamentadas com dados concretos: é imperativo que os decisores 

políticos fundamentem as novas iniciativas políticas com bases empíricas substantivas. 

Não raro, o desenvolvimento das políticas é iniciado e defendido sem qualquer 

justificação empírica. Assim, é necessário prestar mais atenção aos dados 

empíricos dos bons resultados no setor da EAPI, por exemplo, patrocinando 

estudos de coortes longitudinais no quadro da UE.  

 Participação: em vez do mero aumento da participação, é necessária uma maior 

focalização no alargamento da participação. Os Estados-Membros devem dar mais 

atenção à participação de grupos específicos e às diferenças regionais da participação 

na EAPI, que podem remeter para problemas de acesso. De igual modo, deve ser dada 

prioridade ao alargamento da participação na EAPI fora das áreas metropolitanas e à 

igualdade de oportunidades para pais e filhos nas zonas mais rurais do país. 

 Integração dos sistemas: recomenda-se que os decisores políticos responsáveis 

pelas crianças mais pequenas estabeleçam formas de colaboração estreita com os 

seus congéneres incumbidos de desenvolver políticas para crianças mais velhas. A 

integração da EAPI nos sistemas gerais de educação ajuda a criar terreno fértil para os 

prestadores de serviços de EAPI que operam no terreno adotarem uma abordagem 

unificada do desenvolvimento da criança. 

 Pessoal: a fim de garantir um nível de qualidade básico, os Estados-Membros devem 

estabelecer pelo menos algumas orientações em matéria de qualificações mínimas 

do pessoal da EAPI a nível nacional. 
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 Programas curriculares: os dados empíricos atestam a necessidade de programas 

curriculares equilibrados, donde ser pertinente assegurar o equilíbrio entre os 

aspetos cognitivos e não cognitivos na abordagem às crianças de idade anterior à 

entrada no ensino obrigatória, mesmo que os objetivos educativos, como as aptidões de 

cálculo e a literacia, tenham uma maior primazia no conteúdo dos programas 

curriculares.  

 Participação dos pais: apesar de a legislação referente à participação dos pais na 

EAPI ser relativamente escassa, o presente estudo faz questão de vincar a sua 

importância. Recomenda-se aos Estados-Membros que prestem uma maior ajuda aos 

prestadores de serviços de EAPI promovendo uma participação significativa 

dos pais, respeitando sempre as diferenças culturais que possam existir em diversas 

regiões ou entre grupos diferentes. 

 Nível das despesas em EAPI: dado o seu impacto significativo nos orçamentos, a 

presente crise económica e financeira mundial representa um enorme desafio a 

considerar. Não obstante, é fundamental obter um forte compromisso financeiro 

com vista ao desenvolvimento dos elementos qualitativos acima referidos. A fim de 

garantir este compromisso financeiro, recomenda-se que os Estados-Membros 

trabalhem em conjunto para tornar as despesas nacionais com políticas de 

EAPI mais comparáveis nos vários Estados-Membros, de modo a permitir comparar 

os resultados da EAPI a nível da UE. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto do estudo 

Todos os Estados-Membros da União Europeia (UE), sem exceção, proporcionam uma 

forma subsidiada de educação e acolhimento na primeira infância (EAPI) às crianças 

abaixo da idade da escolaridade obrigatória. Em 2002, no Conselho Europeu de 

Barcelona, os Estados-Membros acordaram trabalhar para disporem de estruturas de 

acolhimento para pelo menos 90 % das crianças com idades compreendidas entre os 

três anos e a idade da escolaridade obrigatória e pelo menos 33 % das crianças com 

menos de três anos2. Na Estratégia Europa 2020, foi formulado o objetivo 

«sequencial» de aumentar a percentagem de participação de crianças com idades 

compreendidas entre os 4 anos e a idade da escolaridade obrigatória no ensino pré-

escolar para uma média de pelo menos 95 % na UE3. 

 

A Comissão Europeia considera que a educação e o acolhimento na primeira infância 

são uma base fundamental para uma aprendizagem bem-sucedida ao longo da vida, a 

integração social, o desenvolvimento pessoal e a empregabilidade futura4. No domínio 

da educação, são muitos os estudos que demonstram como a educação e o 

acolhimento na primeira infância (EAPI) podem ajudar a melhorar os resultados 

obtidos nos testes internacionais de competências básicas, tais como as classificações 

internacionais atribuídas pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Económicos (OCDE) através dos testes comparativos internacionais do PISA 

(Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes). De igual modo, estes estudos 

dão conta de um consenso generalizado segundo o qual as medidas tomadas em 

idades posteriores já não conseguem produzir um impacto semelhante5. Mais 

assertivamente, Heckman advogou que os investimentos na primeira infância trazem 

maiores retornos do que os efetuados em qualquer outra fase educativa6. Existe a 

convicção generalizada de que se estabelece uma importante relação entre a 

qualidade da EAPI e o abandono escolar precoce, o que levou recentemente a 

Comissão Europeia a encomendar um estudo com o fito de aprofundar a investigação 

sobre esta relação7. A EAPI é também tida como particularmente benéfica para as 

crianças provenientes de grupos desfavorecidos, por exemplo, enquanto instrumento 

que permite retirar essas crianças de situações de pobreza e/ou disfunção familiar. 

Posto isto, a EAPI foi eleita domínio prioritário europeu.  
 

O presente estudo será um contributo para a Comissão da Cultura e Educação do 

Parlamento Europeu perspetivar a prestação de serviços de EAPI de qualidade na UE, 

tendo também em conta o processo do MAC em curso, e identificar os recentes 

desenvolvimentos das políticas dos Estados-Membros suscetíveis de ser apontados 

como medidas exemplares visando a melhoria da qualidade dos serviços de EAPI.  

 
 

 

 

                                                 
2  Conselho Europeu (2007), Conclusões da Presidência, Barcelona (JO C 311 de 21.12.2007, p. 13-15). 
3  Conclusões do Conselho, de 12 de maio de 2009, sobre um quadro estratégico para a cooperação 

europeia no domínio da educação e da formação (EF 2020) (JO C 119 de 28.5.2009). 
4  Comissão Europeia, Educação e acolhimento na primeira infância: Proporcionar a todas as crianças as 

melhores oportunidades para o mundo de amanhã COM(2011)066. 
5  OECD (2010), PISA 2009 results: Overcoming social background, page 97-98. 
6  Heckman, J., e D. V. Masterov (2004), «The Productivity Argument for Investing in Young Children», 

in Working Paper 5. Chicago: Invest in Kids Working Group, Committee for Economic Development. 
7  UE COM (2012), Convite à apresentação de propostas EAC/17/2012, 

http://ec.europa.eu/education/calls/1712_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/calls/1712_en.htm


Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 

____________________________________________________________________________________________ 

 16 

 

«Este estudo tem por objetivo analisar e apresentar dados sobre a evolução 

ocorrida até à data (situação atual, adesão [dos Estados-Membros], possíveis 

insuficiências, margem para melhorias, etc.), a nível da UE, no domínio da 

educação e acolhimento na primeira infância, com base nos quais deverão ser 

formuladas sugestões e recomendações.»8 

1.2. Quadro analítico e perguntas da investigação 

Embora a qualidade seja um conceito abrangente e multifacetado, que será 

aprofundado mais adiante, os fins do presente estudo obrigam a confinar o seu âmbito 

às características adequadas à formulação de políticas. Este estudo fá-lo-á com base 

nas perspetivas apresentadas pela literatura existente sobre o tema e nas prioridades 

políticas definidas no quadro europeu. A Comissão Europeia, o Conselho e o 

Parlamento Europeu definiram prioridades e objetivos para as suas políticas, com os 

quais se afastaram do aspeto unicamente quantitativo dos números da participação 

das crianças na EAPI, e estabeleceram vários elementos fundamentais para a 

qualidade da EAPI na UE. O presente estudo vai começar por identificar e avaliar os 

recentes desenvolvimentos das políticas seguidas a nível europeu e analisar o 

processo do «método aberto de coordenação» (MAC) em curso no domínio da EAPI, 

iniciado pela Comissão Europeia.  

 

Posteriormente, o estudo identificará os elementos constituintes que é possível extrair 

do quadro europeu. Na sequência da comunicação da Comissão Europeia, o 

Parlamento adotou também uma resolução, em maio de 2011, manifestando a 

aprovação tanto da evolução política evidenciada pela Comissão Europeia na sua 

comunicação como dos objetivos fixados pelo Conselho Europeu no âmbito da 

Estratégia Europa 2020. O quadro analítico do presente estudo assenta nas 

prioridades principais apontadas pela Comissão e pelo Parlamento. Estas prioridades 

confirmam as componentes qualitativas constantes da literatura de investigação a 

nível internacional, podendo ser divididas em (1) acesso/participação, (2) estruturas 

políticas, jurídicas e financeiras, (3) pessoal, (4) programas curriculares e (5) 

interação com os pais.  

 

                                                 
8  Mandato. 
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Quadro 1: Elementos constituintes da qualidade da EAPI 

Prioridades definidas pela 

Comissão9 
Prioridades definidas 

pelo Parlamento10 
Prioridades definidas 

pelo presente estudo 

«Garantir um acesso 

(universal) suficiente aos 

serviços de EAPI» 

«Disponibilização universal 

de cuidados e educação na 

primeira infância» 

Acesso/participação  

«Integrar os sistemas de 

educação e acolhimento» 
«Melhor integração de 

serviços» 

 

Estruturas políticas, 

jurídicas e financeiras  

«Profissionalização do 

pessoal da EAPI» 
«Pessoal e serviços de 

qualidade» 

 
Pessoal  

«Atrair, formar e fidelizar o 

pessoal qualificado» 

«Melhorar o equilíbrio entre 

homens e mulheres no 

pessoal da EAPI» 
«Equilíbrio adequado nos 

programas curriculares entre 

elementos cognitivos e não 

cognitivos» «Abordagem centrada na 

criança» 
Programas curriculares  

«Conceber quadros 

pedagógicos coerentes e 

bem coordenados» 
«Transição das crianças da 

família para os serviços de 

EAPI» 

«Colaboração com os pais» Interação com os pais  

 

O quadro 1 indica todos esses componentes qualitativos, nos quais as prioridades adotadas 

pela Comissão na sua comunicação de 2011 aparecem relacionadas com as prioridades 

definidas pelo Parlamento Europeu na sua resolução de 2011. Estes componentes 

constituíram a base de partida para as perguntas de investigação. Assim, foram colocadas 

perguntas concretas sobre o contexto do desenvolvimento das políticas de EAPI, as 

estruturas políticas, jurídicas e financeiras existentes, os sistemas de garantia de qualidade 

aplicados, os atores envolvidos e as suas formas de cooperação, a prestação de serviços de 

EAPI e, por fim, os resultados das políticas de EAPI.  
 

Relativamente aos elementos qualitativos mais específicos acima identificados, foram 

formuladas perguntas mais precisas de modo a traçar um quadro completo da situação no 

que toca ao pessoal, às orientações curriculares ou à participação dos pais no Estado-

Membro estudado. No que se refere a estes elementos qualitativos em particular, o estudo 

procurou ainda determinar de que forma se propõem eles atuar como fatores de inclusão 

de todas as crianças. O anexo ao presente estudo aborda pormenorizadamente as 

perguntas de investigação.  

                                                 
9  Comissão Europeia, Educação e acolhimento na primeira infância: Proporcionar a todas as crianças as 

melhores oportunidades para o mundo de amanhã, COM(2011)066. 
10  Parlamento Europeu (2011), Resolução, de 12 de maio de 2011, sobre a aprendizagem durante a 

primeira infância na União Europeia, 2010/2159(INI). 
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1.3. Metodologia e estrutura do estudo 

1.3.1. Atividades de investigação 

Para dar resposta às perguntas de investigação, foram conduzidas as seguintes atividades 

de investigação: 

 Atividade de investigação 1 – Recolher dados em todos os Estados-Membros 

através de pesquisa documental: esta atividade de investigação visou obter uma 

perceção clara e global das políticas de EAPI seguidas na UE. Foi realizado um grande 

número de estudos por diversas organizações, tais como a Comissão Europeia (DG EAC 

e rede Eurydice), OCDE, UNESCO e outras. Esses estudos apresentam perspetivas 

fundamentais sobre o desenvolvimento comparativo das políticas de EAPI no espaço da 

UE. Em termos de análise, a pesquisa documental assentou sobretudo nos cinco 

elementos qualitativos principais. 

 Atividade de investigação 2 – Realizar estudos aprofundados a nível nacional: 

o objetivo desta atividade de investigação consistiu em obter uma compreensão 

aprofundada da dinâmica dos desenvolvimentos recentes e previstos nas políticas de 

EAPI a nível dos Estados-Membros. Partindo do mesmo quadro analítico, a investigação 

procurou apurar como lidam os Estados-Membros com as dificuldades específicas a 

nível nacional, quais as medidas qualitativas bem-sucedidas e em que contextos o são. 

A escolha de seis países para esta análise aprofundada corresponde à diversidade dos 

serviços de EAPI na UE. Os países em causa foram selecionados com base nos 

diferentes níveis de participação das crianças nos serviços de EAPI, nas diferentes 

estruturas de responsabilidades administrativas, no baixo ou alto grau de exigência dos 

requisitos aplicáveis ao pessoal, nas orientações curriculares a nível nacional ou local e 

na variedade geográfica europeia (os países escolhidos foram a Finlândia, Irlanda, 

Roménia, Países Baixos, Espanha e Alemanha). Por cada país selecionado, estudou-se 

um caso adicional equivalente a uma determinada boa prática seguida nesse país. Estes 

casos servem para descrever a lógica que norteou o lançamento da iniciativa, o 

contexto, os atores envolvidos, a execução, os resultados e os principais ensinamentos 

retirados. Deste modo, os casos de estudo constituem a base das recomendações finais, 

sendo complementados por estudos pormenorizados a nível nacional. Para estudar os 

países referidos, foram efetuadas pelo menos três entrevistas com partes interessadas 

relevantes e procedeu-se à análise de literatura tida como pertinente. Relativamente ao 

caso de estudo adicional, a pesquisa documental foi complementada por mais 1 ou 2 

entrevistas com partes interessadas relevantes, de preferência prestadores, de modo a 

identificar com precisão os fatores que contribuem para a qualidade dos serviços de 

EAPI. O anexo I inclui uma lista das pessoas entrevistadas. 

 Atividade de investigação 3 – Entrevistar as partes interessadas europeias das 

políticas de EAPI: esta atividade propôs-se a analisar os progressos alcançados a 

nível europeu, desde que a EAPI foi eleita prioridade política. Neste caso, a investigação 

centrou-se mais no processo do MAC propriamente dito, nos resultados e desafios 

expectáveis e nas possíveis ações futuras (ver também o anexo I para consultar a lista 

de pessoas entrevistadas). 

1.3.2. Estrutura do estudo 

O presente estudo está estruturado em torno dos elementos qualitativos mencionados 

no quadro 1. Estes elementos constam todos de documentos de orientação política a 

nível da UE e nacional. Capítulos distintos debruçam-se sobre cada um dos «pilares» 

da qualidade da EAPI identificados, descrevendo a situação atual nos 27 Estados-
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Membros da UE com base na grande variedade de fontes de dados existentes 

(capítulos 2 a 6). Esta panorâmica geral é complementada com informações mais 

pormenorizadas recolhidas nos seis Estados-Membros e com casos de interesse 

ilustrativos da evolução ocorrida. Depois de dar conta dos desenvolvimentos 

registados nos Estados-Membros, o estudo descreve, no capítulo 7, os 

desenvolvimentos verificados a nível europeu. O estudo termina com o capítulo 8, que 

apresenta as suas principais conclusões e resultados e dirige as recomendações 

pertinentes quer aos Estados-Membros quer aos decisores políticos a nível da UE. 

1.4. Definição dos termos principais 

De acordo com a definição mais amplamente utilizada no contexto político europeu, a 

educação e acolhimento na primeira infância (EAPI) pode ser definida como o conjunto 

das instituições subsidiadas pelo Estado destinadas a crianças abaixo da idade da 

escolaridade obrigatória11. O presente estudo não se cinge deliberadamente aos 

serviços exclusivamente públicos de EAPI, incluindo igualmente prestadores com 

gestão privada, mas beneficiários de algum tipo de financiamento (direto ou indireto, 

por exemplo, compensações fiscais a favor dos pais). A educação e o acolhimento são, 

de um modo geral, vistos como conceitos distintos, mas complementares12. Contudo, 

a literatura apresenta-os normalmente acoplados, mesmo em contextos nacionais 

onde existe uma distinção institucional entre prestadores de serviços acolhimento para 

as crianças mais pequenas e prestadores de serviços de educação para crianças mais 

velhas. Assim, por uma questão de pragmatismo, empregaremos também o termo 

«educação e acolhimento na primeira infância» para nos referirmos à totalidade dos 

estabelecimentos de educação e acolhimento para crianças abaixo da idade da 

escolaridade obrigatória. 

 

Devido às diferenças dos serviços de educação e acolhimento prestados nos vários 

Estados-Membros, será amiúde necessário distinguir entre serviços destinados às 

crianças mais pequenas e a crianças mais velhas. As alusões do presente estudo à 

prestação de serviços de EAPI para as crianças mais pequenas referem-se a crianças 

até aos 3 anos de idade, salvo menção em contrário. A prestação de serviços de EAPI 

para crianças mais velhas refere-se a crianças entre os 3 anos de idade e a idade da 

escolaridade obrigatória. Convém ressalvar que esta idade da escolaridade obrigatória 

pode também diferir em função dos diferentes contextos nacionais, donde não ser 

definida uma idade exata como limite superior deste grupo etário. 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Comissão Europeia (2009), Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural 

Inequalities, p. 7. 
12  Comissão Europeia (2011), Competence Requirements of Staff in Early Childhood Education and Care in the 

European Union. 
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Definir a qualidade 

Para definir a qualidade no domínio da EAPI, importa compreender as diferenças de 

contexto político, social e cultural dos Estados-Membros ou mesmo de regiões dos 

mesmos. O conceito de qualidade é fortemente influenciado por esses contextos locais. 

O que resulta num país pode revelar-se contraproducente noutro. Assim, há que 

considerar este aspeto ao formular recomendações em matéria de qualidade baseadas 

naquilo que o estudo constatou nos países e nos casos estudados. 

Com o propósito declarado de definir um quadro de qualidade, a OCDE estabeleceu 

vários instrumentos-chave num estudo de referência sobre a EAPI, através dos quais os 

decisores políticos podem desenvolver medidas de índole qualitativa para os serviços de 

EAPI13. Estes instrumentos são conscientemente definidos com um âmbito bastante 

lato, de modo a permitir uma focalização diferente em função dos diferentes países, e, 

ao mesmo tempo, fornecem orientações sobre os fatores que influenciam a qualidade 

da EAPI. Os referidos instrumentos passam por «estabelecer objetivos e normas 

qualitativos», «elaborar e aplicar normas e programas curriculares», «melhorar as 

condições, qualificações e formação do pessoal», «envolver as famílias e as 

comunidades» e «avançar na investigação e no acompanhamento». Tudo isto pode 

contribuir para o desenvolvimento de políticas com impacto na qualidade dos serviços 

de EAPI prestados, em diferentes países e em diferentes fases de execução das políticas 

adotadas. 

                                                 
13  OCDE (2012), Starting Strong III: A quality toolbox for Early Childhood Education and Care.   
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2. A EAPI NA EUROPA: PARTICIPAÇÃO 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 A nível europeu, há objetivos comuns estabelecidos em matéria de participação na 

EAPI. No que respeita às crianças com idades entre os 4 anos e a idade da 

escolaridade obrigatória nacional, os Estados-Membros pretendem incluir nos 

serviços de EAPI pelo menos 95 % do grupo-alvo. Relativamente às crianças mais 

pequenas (menos de 3 anos de idade), almeja-se uma taxa de participação de 

33 %. 

 O presente capítulo distingue entre «acesso» e «participação». Embora o acesso 

universal à EAPI possa ser assegurado com políticas orientadas para o aumento do 

número de estruturas de acolhimento, a participação universal depende, 

efetivamente, da procura real dos serviços de EAPI. O simples crescimento do 

número de estruturas de acolhimento não aumentará necessariamente as taxas de 

participação das crianças em todos os Estados-Membros. 

 Praticamente todos os Estados-Membros estão a desenvolver políticas para 

atingir o objetivo da Estratégia Europa 2020 de ter 95 % das crianças de idade 

igual ou superior a 4 anos a participar na EAPI, observando-se uma tendência 

claramente crescente nas taxas de participação, presentemente num máximo 

de 95 %. De igual modo, é claramente visível uma tendência positiva na 

participação das crianças mais pequenas. No entanto, este capítulo mostra 

igualmente que a atual crise económica e financeira poderá ter um considerável 

efeito de contenção nas taxas de participação. 

 Em vez de atentarem apenas na participação, os decisores políticos devem também 

atentar na não participação. O objetivo não deve cingir-se a aumentar a 

participação na EAPI com vista a atingir a meta dos 95 %, é também deveras 

importante alargar a participação à totalidade dos grupos-alvo. Em boa parte dos 

casos, os grupos mais difíceis de alcançar são, nomeadamente, as crianças 

provenientes de meios sociais desfavorecidos ou de determinadas regiões 

(igualmente desfavorecidas). Estas crianças são as que mais precisam de uma EAPI 

de qualidade que previna problemas no seu desenvolvimento em fases posteriores 

da vida, pelo que é muito mais importante aumentar a participação destes grupos 

do que a de grupos mais fáceis de incluir na EAPI. 

 Porém, por si só, o aumento da participação ou o combate à não participação de 

grupos específicos não trará efeitos benéficos. Importa sobretudo assegurar uma 

EAPI de qualidade, alicerçada nos elementos constituintes de natureza qualitativa 

abordados nos restantes capítulos do presente estudo. 

2.1. Introdução 

O presente estudo começa por se debruçar sobre a situação da prestação de serviços 

de EAPI na UE, passando depois à identificação de elementos qualitativos mais 

específicos nos 27 Estados-Membros da UE. Embora a qualidade da EAPI nos Estados-

Membros seja, doravante, o tema principal do estudo, o capítulo atentará na 

capacidade e na procura dos serviços de EAPI. Com base sobretudo nas conclusões 

dos estudos existentes, que mostram os efeitos benéficos da EAPI, a Comissão 
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Europeia reitera, na sua comunicação, a necessidade de serviços de EAPI inclusivos e 

abertos a todos14.  

 

O Parlamento Europeu, na sua resolução de 2011, sublinha este objetivo da 

disponibilização universal da EAPI e destaca o risco de estigmatização ao referir-se 

especificamente às famílias pobres15. Ao mesmo tempo, é salientado o valor das 

abordagens diversificadas da prestação de serviços de EAPI e são reiterados os 

benefícios da ajuda suplementar aos grupos socialmente desfavorecidos no acesso aos 

serviços de EAPI. O presente capítulo faz um levantamento da situação atual da 

disponibilização universal da EAPI a nível da UE. Para o fazer de forma eficaz, este 

capítulo aborda a participação na EAPI de diferentes faixas etárias, porquanto as 

crianças nelas inseridas – e os seus pais – confrontam a EAPI com necessidades de 

procura diversas.  

 

Antes de nos virarmos para os dados, importa distinguir entre acesso universal e 

participação universal na EAPI. Embora o acesso universal à EAPI possa ser 

assegurado com políticas orientadas para o aumento do número de estruturas de 

acolhimento, a participação universal depende, efetivamente, da procura real dos 

serviços de EAPI. O simples crescimento do número de estruturas de acolhimento não 

aumentará necessariamente as taxas de participação das crianças em todos os 

Estados-Membros. Na verdade, a procura dos serviços de EAPI variar 

consideravelmente consoante o Estado-Membro, mas também, por exemplo, em 

função do período de tempo. A procura real de serviços de EAPI pode depender, por 

exemplo, de fatores culturais, de legados históricos, da participação das mulheres no 

mercado de trabalho, dos níveis de desemprego a nível nacional, da legislação 

nacional em matéria de licença parental, dos horários de funcionamento das 

estruturas de acolhimento ou da disponibilidade de tipos informais de acolhimento 

infantil. 

2.2. Acesso à EAPI das crianças com idade igual ou superior a 

4 anos  

A Estratégia Europa 2020 estabeleceu o objetivo de aumentar a participação de 

crianças com idades compreendidas entre os 4 anos e a idade da escolaridade 

obrigatória no ensino pré-escolar para pelo menos 95 %16. Embora a Comissão esteja 

a deslocar a sua atenção prioritária da participação no mercado de trabalho para os 

efeitos da educação e da formação no desenvolvimento das crianças mais pequenas, 

existem, como se mostra mais abaixo, diferenças consideráveis entre Estados-

Membros em termos de participação na EAPI. Tal como se mencionou anteriormente, 

essas diferenças podem estar ligadas a um grande número de fatores, por vezes sem 

relação com a oferta existente de acesso aos serviços de EAPI. A título de exemplo, o 

nível das contribuições dos pais para os custos da EAPI é um fator importante que 

influi nas taxas de acesso e participação. A figura seguinte indica as taxas de 

participação efetiva das crianças entre os 4 anos de idade e a idade da escolaridade 

obrigatória a nível nacional. As barras a azul mostram os níveis de participação em 

2000, a partir dos quais é indicada a evolução ocorrida nos últimos 10 anos.  

 

                                                 
14  Comissão Europeia, Educação e acolhimento na primeira infância: Proporcionar a todas as crianças as 

melhores oportunidades para o mundo de amanhã, COM(2011)066. 
15  Parlamento Europeu (2011), Resolução, de 12 de maio de 2011, sobre a aprendizagem durante a primeira 

infância na União Europeia, 2010/2159(INI). 
16  Quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação (EF 2020), JO C 119 

de 28.5.2009. 
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Figura 1: Participação na EAPI em 2010 
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Fonte: Panteia (autor), com base nos dados do Eurostat de 201017 

 

Apesar de muitos Estados-Membros estarem já perto de atingir a meta de 95 % (linha 

preta horizontal a negrito) das crianças do grupo-alvo, são visíveis algumas diferenças 

interessantes. Assim, França, Países Baixos e Espanha evidenciam uma cobertura 

quase universal das crianças com mais de quatro anos. Nos Países Baixos, os pais têm 

a opção de matricular os filhos nas turmas infantis do ensino primário quando atingem 

os quatro anos. Estas turmas infantis são de frequência gratuita, constituindo por isso 

uma opção acessível para os pais prepararem os filhos para o ensino primário. Em 

Espanha, as crianças não entram ainda na escola primária, embora algumas 

instituições possam assegurar em simultâneo os ensinos pré-primário e primário. As 

crianças com mais de três anos de idade podem frequentar gratuitamente o ensino 

pré-escolar desde 2006, tendo-se estes programas tornado um meio bastante 

procurado de preparação para o ensino primário. A Alemanha apresenta resultados 

ligeiramente inferiores, mas ultrapassa também o objetivo de 95 % estabelecido pela 

agenda da Estratégia Europa 2020, tendo-se registado uma melhoria considerável nas 

taxas de participação nos últimos dez anos. Estes serviços de acolhimento pré-

primário não são disponibilizados de forma universal e gratuita na Alemanha. 

Normalmente, são os municípios que definem o nível das contribuições a pagar pelos 

pais. Enquanto alguns municípios oferecem serviços de acolhimento gratuitos aos pais, 

outros podem cobrar um montante anual de 500 euros pelos mesmos. Contudo, em 

geral, os estados federados apoiam financeiramente os pais com menores 

rendimentos.  

 

                                                 
17  Observe-se que o gráfico se baseia na definição conforme com a agenda da Estratégia UE 2020, que 

difere da definição utilizada nos objetivos de Barcelona. Na agenda da Estratégia UE 2020, os 

objetivos são fixados para a população com idades compreendidas entre os 4 anos e a idade da 
escolaridade obrigatória no país em causa. Refira-se ainda que, no caso da Estónia, o valor de 2009 
foi utilizado devido a uma conceptualização diferente.  
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Ao invés, apesar dos progressos substanciais alcançados, vários países ainda não 

atingem o objetivo, definido pela Estratégia Europa 2020, de terem 95 % das crianças 

com mais de quatro anos a participar na EAPI. A Irlanda, por exemplo, situa-se, neste 

momento, abaixo dos 90 %. Na Irlanda, a oferta de serviços de acolhimento 

financiados pelo Estado está em fase de desenvolvimento, mas prevê-se que a 

cobertura aumente significativamente nos próximos anos. Em 2010, a Irlanda 

introduziu um ano pré-escolar para crianças com idades entre os 3 anos e dois meses 

e os 4 anos e 7 meses. Estes programas de educação pré-escolar são totalmente 

gratuitos, recebendo o setor da EAPI, maioritariamente privado, compensações diretas 

do departamento irlandês da Criança e da Juventude. No entanto, antes da introdução 

do ano pré-escolar gratuito, embora as crianças pudessem iniciar a escola primária 

aos quatro anos, a maioria dos pais só matriculava os seus filhos aos cinco anos, um 

ano antes da idade de ingresso na escolaridade obrigatória. Prevê-se que as crianças 

que deixam o ano pré-escolar sigam diretamente para a escola primária, também ela 

sem encargos para os pais.  

 

Na Roménia, os desenvolvimentos recentes poderão levar a um novo aumento da 

participação nos serviços de EAPI nos próximos anos, isto depois da evolução 

considerável patente na figura 1. Tal como na Irlanda, o governo romeno propôs-se 

igualmente aumentar o nível de participação das crianças com mais de 4 anos de 

idade com a introdução de um ano pré-escolar obrigatório para as crianças com 

6 anos (a idade da escolaridade obrigatória são os 7 anos))18. Além disso, o governo 

romeno planeia lançar um «cupão social», que deverá assegurar o apoio público, com 

base nos rendimentos, à educação na primeira infância e, consequentemente, 

constituir uma ajuda suplementar aos pais. 

 

A taxa de participação mais baixa deste grupo etário regista-se na Finlândia. Tendo 

em conta a sucessão de altas classificações nos testes do programa PISA, trata-se de 

um dado notável19. Na Finlândia, há a ideia generalizada de que a melhor preparação 

para o desempenho escolar em idades mais avançadas não passa pela escola. Embora 

a oferta de serviços de acolhimento seja generalizada e economicamente acessível, os 

pais recebem um orçamento para decidirem a melhor opção para os seus filhos. 

Podem escolher entre manter os filhos em casa, matriculá-los em serviços de 

acolhimento ou enviá-los para estruturas de acolhimento familiares de tipo informal, 

todos eles apoiados pelo Estado. Outro fator importante reside no facto de a Finlândia 

ter uma idade relativamente elevada de entrada na escolaridade obrigatória (7 anos) 

e valorizar sobremaneira o tempo livre para educar as crianças mais pequenas. Ainda 

assim, os números revelam uma subida significativa dos níveis de participação desde 

2000, imputável à introdução, em 2001, do ano pré-escolar gratuito para as crianças 

de 6 anos. As crianças desta idade registam agora uma taxa de participação 

praticamente universal, pelo que, dada a estrutura nacional da EAPI, não é de esperar 

um aumento da participação num futuro próximo. Os prestadores de serviços, pais e 

decisores políticos a nível local e nacional comungam da opinião de que o acesso às 

estruturas de acolhimento é suficiente na Finlândia, donde ser possível concluir que há 

uma satisfação da procura.  

 

 

                                                 
18  Ministério da Educação e da Investigação da Roménia, The Preparatory Class – Presentation, disponível em: 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626 (último acesso em 30 de março de 2013). 
19  Relativamente a 2009, ver, por exemplo: 

  http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009keyfindings.htm#Executive_summary (visitado em 
29 de março). 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009keyfindings.htm#Executive_summary
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Em termos globais, a figura 1 mostra uma tendência positiva no sentido do objetivo 

dos 95 % em toda a UE. Chipre, Letónia e Polónia foram os países que conheceram 

uma maior subida dos níveis de participação nos últimos 10 anos. Apenas alguns 

Estados-Membros denotam uma (ligeira) tendência negativa. Os fatores subjacentes a 

estas tendências gerais são analisados de forma mais aprofundada no presente 

estudo. Mas, de um modo geral, podemos adiantar que as políticas de caráter 

sistémico, como a do financiamento, geram impactos significativos nos níveis de 

participação.  

 

Mau grado a importância destes níveis de participação geral à luz dos objetivos 

europeus, será ainda mais importante avaliar a não participação. As medidas com 

bons resultados em termos de aumento da participação na EAPI podem, ainda assim, 

não chegar a grupos-alvo importantes. É, pois, essencial que os Estados-Membros 

saibam que crianças participam na EAPI e quais os grupos não abrangidos pela 

mesma. Geralmente, as crianças mais difíceis de incluir na EAPI são as que mais dela 

precisam. As crianças migrantes com défices de competência linguística ou 

provenientes de meios sociais desfavorecidos podem beneficiar enormemente se 

forem atempadamente identificadas para participarem nos serviços de EAPI. Esta 

identificação precoce de grupos-alvo pode ser organizada através do direcionamento 

da EAPI ou de subsídios, ou de diferentes estratégias de sensibilização dirigidas aos 

pais (abordadas mais à frente, no capítulo 6). Segue-se a descrição de uma boa 

prática de avaliação da não participação de crianças de seis anos de idade no 

programa de educação pré-escolar finlandês.  

 

Avaliação das estratégias de sensibilização – Finlândia 

Na Finlândia, a taxa de participação no ano pré-escolar facultativo, introduzido em 

2001, para as crianças de seis anos situa-se, atualmente, em cerca de 99 % do grupo 

etário visado. Em 2013, a Finlândia começou a avaliar as opiniões de pais, educadores e 

crianças sobre o ano pré-escolar. Porém, uma componente específica deste processo de 

avaliação propôs-se identificar o grupo dos não participantes no ano pré-escolar, ou 

seja, o outro 1 %. Procurou-se apurar se neste grupo havia uma maior população de 

crianças oriundas de meios sociais desfavorecidos ou de zonas rurais e, em simultâneo, 

encontrar formas de chegar até elas. Neste momento, a Finlândia equaciona, por 

exemplo, tornar a educação pré-primária obrigatória, mas aguarda os resultados desta 

avaliação para tomar uma decisão.  

 

A prática atrás descrita ilustra uma boa prática de políticas baseadas em dados 

concretos, realçadas em todos os estudos da série Starting Strong da OCDE. Mesmo 

numa situação de disponibilização quase universal, não deixa de ser importante saber 

se determinados grupos estão a ficar para trás, exigindo por isso uma atenção 

suplementar por parte dos decisores políticos a nível nacional e/ou do pessoal das 

instituições a nível local. Porém, normalmente, os Estados-Membros desconhecem que 

grupos são abrangidos pela EAPI e, não raro, estão ainda mais menos ao corrente dos 

grupos não abrangidos. Na Roménia, por exemplo, não existem dados diferenciados 

sobre a participação nos serviços de EAPI nas regiões rurais e nas regiões urbanas. Na 

Irlanda, após a recente introdução do ano pré-escolar gratuito em 2010, está ainda 

por avaliar a taxa de participação, avaliação essa que poderá também ser apontada 

como um bom exemplo.  
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2.3. Acesso à EAPI das crianças mais pequenas (0-3 anos de 

idade) 

Paralelamente aos dados sobre a participação das crianças com mais de 4 anos de 

idade, apresentamos também dados sobre a cobertura da EAPI face ao número de 

crianças com menos de 3 anos. Na cimeira de Barcelona de 2002, ficou acordado o 

objetivo de atingir, até 2010, uma taxa de participação nos serviços de EAPI de 33 % 

das crianças com uma idade inferior a 3 anos. Esta meta europeia é assinalada na 

figura 2 pela linha preta horizontal a negrito. Relativamente à figura 1, que respeita 

às crianças de idade igual ou superior a 4 anos, esta figura permite observar 

diferenças bastante maiores entre os Estados-Membros. Convém referir que a figura 2 

respeita apenas a estruturas de acolhimento «formais», distinguindo entre estruturas 

com mais ou menos de 30 horas semanais de funcionamento. É ainda de ressalvar que 

as estatísticas existentes e os objetivos europeus excluem as crianças com 3 anos da 

análise. Importa que os decisores políticos tenham este facto bem presente e 

ponderem a melhor forma de fixar objetivos de participação também para este grupo 

etário. A presente falta de estatísticas e objetivos específicos acarreta o risco de 

exclusão do grupo referido.  

 

Figura 2: Participação na EAPI das crianças com menos de 3 anos 
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Evolução da participação (crianças com menos de 3 

anos)

2005-2010
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Fonte: Panteia (autor), com base nas estatísticas UE-SILC de 2010 

 

Em primeiro lugar, a diferença entre a Dinamarca e os outros países é impressionante, 

registando-se também taxas de participação elevadas na Suécia e nos Países Baixos. 

No caso dos Países Baixos, é notável constatar a elevada percentagem de acolhimento 

formal «limitado» (menos de 30 horas semanais) face ao acolhimento mais intensivo. 

O sistema de financiamento explica de algum modo a situação, ou seja, é uma 

responsabilidade compartilhada pelo Governo, os empregadores e os pais. Os pais 

pagam uma taxa horária aos prestadores de serviços de acolhimento, mas são 

elegíveis para receberem um subsídio ao acolhimento (kinderopvangtoeslag), pago 

pelo governo central em função dos rendimentos. Na maioria dos casos, o facto de as 

contribuições dos pais serem pagas à hora, mesmo depois do subsídio atribuído pelo 

governo, faz com que os pais holandeses ponderem criteriosamente o número de 

horas de acolhimento formal que pretendem solicitar. Além disso, é prática habitual 

nos Países Baixos começar a trabalhar em regime de tempo parcial depois do termo da 

licença parental. Como tal, a procura de serviços de acolhimento mais intensivos não 

é particularmente elevada. O recente corte drástico nos subsídios estatais, a par da 

subida das taxas de desemprego, poderá exercer pressão sobre a percentagem de 

participação total das crianças de idade inferior a 3 anos nos próximos anos. 

 

Com cerca de 38 % das crianças mais pequenas colocadas em serviços de 

acolhimento, Espanha atinge também níveis de participação relativamente elevados. O 

primeiro ciclo da EAPI é parcialmente subsidiado pelos governos nacionais e regionais, 

ao que acresce uma contribuição financeira suportada pelos pais. No seu programa 

nacional de reformas de 2008, Espanha lançou o programa «Educa 3», com o objetivo 

de aprofundar a instituição do primeiro ciclo de educação na primeira infância. Entre 

outros compromissos, foi afetada uma grande dotação financeira entre 2008 e 2012, 

repartida pelo governo nacional e pelas comunidades autonómicas. Apesar da taxa de 

participação relativamente elevada no quadro da UE e dos recentes investimentos 

públicos na prestação de serviços de acolhimento a crianças com menos de 3 anos, a 

atual crise económica e financeira induziu um impacto significativo e um consequente 

recuo da taxa de participação, já indicado na figura pela queda marginal verificada 

desde 2005. Os subsídios à EAPI não escapam aos efeitos das recentes medidas de 

austeridade aplicadas como resposta à presente crise económica e financeira. Além 

disso, a taxa de desemprego cresceu, o que poderá obrigar mais pais a manterem os 
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seus filhos em casa. Este efeito duplo deverá afetar o acolhimento parcialmente 

subsidiado de crianças mais pequenas.  

 

Vários Estados-Membros apresentam uma evolução marcadamente positiva das taxas 

de participação a partir de 2005. Malta, Áustria, Estónia e Irlanda aumentaram 

significativamente o nível de participação das crianças com menos de 3 anos. Em 

Malta e na Áustria, o setor era de reduzida dimensão e, embora a diferença percentual 

seja relativamente grande, a taxa de participação total é ainda relativamente baixa. 

Porém, na Irlanda, a participação nos serviços de acolhimento tornou-se mais 

frequente (também para as crianças mais pequenas) desde a retoma económica dos 

anos do «tigre celta», facto bem patente na figura 2. Observe-se que, à imagem dos 

Países Baixos e do Reino Unido, a Irlanda regista também uma quota-parte 

relativamente grande de acolhimento «limitado» e níveis totais de participação das 

crianças com menos de 3 anos acima da média da UE. Na Irlanda, o setor da EAPI é 

dominado por prestadores privados (mais de 70 %) e os subsídios existentes para pais 

com baixos rendimentos são limitados. Deste modo, os serviços de acolhimento a 

tempo inteiro podem revelar-se excessivamente onerosos, levando os pais a trabalhar 

em regime de tempo parcial perto das estruturas de acolhimento, também ele a tempo 

parcial. Além disso, os representantes do setor da EAPI salientaram que a Irlanda tem 

uma tradição histórica de criar os filhos em casa. Por estes motivos, é provável que a 

atual crise contribua para uma estagnação, ou mesmo para um crescimento negativo, 

da participação das crianças menores de 3 anos num futuro próximo.  

 

Em contrapartida, outro caso notável é o da Finlândia, que obtém uma taxa de 

participação muito baixa das crianças entre os 4-6 anos de idade, mas se posiciona 

um pouco abaixo da média europeia e, desse modo, acima de muitos Estados-

Membros, no que toca às crianças mais pequenas. O sistema de acolhimento infantil 

finlandês está concebido de maneira a que os pais possam recorrer aos serviços de 

acolhimento independentemente dos custos, visto que, recorrendo ou não, são sempre 

compensados. Enquanto, em muitos Estados-Membros, os serviços de acolhimento de 

crianças mais pequenas recebem, à semelhança dos pais com baixos rendimentos, 

subsídios modestos, na Finlândia, além de uma licença parental remunerada de vários 

meses, é pago um subsídio de apoio a cuidados no domicílio caso os pais escolham ser 

eles próprios a cuidar da criança. No entanto, se preferirem matricular a criança numa 

estrutura de acolhimento, pública ou privada, são igualmente apoiados com subsídios 

suplementares pagos pelo Estado.  

 

Em comparação com outros Estados-Membros, a Roménia apresenta taxas muito 

baixas de participação na EAPI das crianças com menos de 3 anos. Na Roménia, as 

crianças deste grupo etário ingressam em estabelecimentos de educação pré-escolar, 

que dependem do orçamento de Estado, mas necessitam também de financiamento 

suplementar, sob a forma de contribuições dos pais, donativos ou patrocínios, para 

poderem funcionar20. Devido ao aumento dos preços, o recurso aos serviços de 

acolhimento para crianças mais pequenas é, neste momento, reduzido e tende a 

decrescer. Infelizmente, como as estatísticas europeias não dispunham de dados 

sobre a participação das crianças mais pequenas na EAPI antes da adesão, não 

existem dados comparativos que permitam aferir da evolução da Roménia ao longo do 

tempo. Aliados ao número crescente de membros da família que passam o seu tempo 

                                                 
20  Artigo 69.º do Decreto Governamental n.º 1252/2012, relativo à aprovação da metodologia de organização e 

funcionamento de creches e outras estruturas de educação na primeira infância pré-escolares (publicado em 

Gazeta Oficial I, n.º 8, de 7 de janeiro de 2013), disponível em: 
 http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpur

ie_anteprescolara.php (último acesso em 28 de março de 2013). 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpurie_anteprescolara.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpurie_anteprescolara.php
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em casa (desemprego, baixa médica ou presença de avós), estes fatores contribuem 

para reduzir o recurso aos serviços de acolhimento para crianças até aos 3 anos de 

idade. Curiosamente, este fenómeno verifica-se sobretudo nas zonas rurais do país, 

sendo que, nas zonas urbanas, parece acontecer o inverso. Contudo, não existem, 

neste momento, dados comparativos sólidos que o atestem. 

 

A oferta de serviços de acolhimento para crianças com menos de três anos é, em 

2013, uma questão marcadamente política na Alemanha, país que apresentou uma 

taxa de participação de 20 % em 2010, um valor relativamente baixo. Contudo, esta 

baixa taxa de participação não faz jus à evolução atual do país, já evidenciada, na 

figura 2, pelo aumento de 20 % face a 2005. No caso especifico da disponibilização de 

serviços de acolhimento às crianças mais pequenas, o governo federal canalizou um 

significativo financiamento suplementar para impulsionar a execução da Lei federal 

relativa ao apoio à criança (Kinderförderungsgesetz), aprovada em dezembro de 2008. 

Na dita lei, o governo federal institui o direito ao acolhimento para todas as crianças 

de idade superior a 1 ano, o qual deverá vigorar a partir de agosto de 2013. As 

projeções indicam que, na prática, este direito exigirá que as estruturas de 

acolhimento tenham capacidade para receber pelo menos 35 % das crianças menores 

de três anos, isto em todos os estados federados. Tendo em conta as atuais taxas de 

cobertura relativamente baixas, serrão necessários esforços muito significativos por 

parte do governo federal, dos estados federados e dos órgãos do poder local. Só na 

Renânia do Norte-Vestefália (RNV), os governos federal e estadual gastaram 

conjuntamente, em poucos anos, mais de mil milhões de euros para além das 

despesas regulares de investimento em novas estruturas de acolhimento e no apoio à 

formação de pessoal suplementar. O caso específico da RNV implicou um grande 

esforço, dado que, em 2010, os níveis de participação das crianças mais pequenas não 

iam além de cerca de 14 % das crianças com menos de 3 anos21. Para além da dotação 

financeira que este esforço implicou, houve ainda que ultrapassar uma série de 

importantes desafios de natureza prática. Na Alemanha, o acolhimento infantil é da 

competência dos estados federados, sendo as autoridades municipais locais 

responsáveis pelas inspeções e pela disponibilização efetiva de serviços de 

acolhimento. Deste modo, parte importante do esforço empreendido passou por 

facilitar a interação entre as várias partes interessadas, conforme descreve o caso de 

estudo seguinte. Em março de 2013, o ministério da Família da Renânia do Norte-

Vestefália declarou que o estado tinha alcançado a sua meta de 32 % de participação. 

Uma vez que a maioria dos estados federados alemães teve de aumentar o número de 

estruturas de acolhimento, os resultados da Alemanha face a este valor deverão ser 

bastante superiores de 2012 em diante. 

  

                                                 
21  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugen, Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des 

Kinderförderungsgesetzes, p. 9.  
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Pressões de natureza organizacional: Desenvolvimento da rede de EAPI 

para crianças menores de 3 anos na RNV 

A fim de alcançar uma taxa de participação de 32 % das crianças com menos de 

três anos, a RNV comprometeu-se a aumentar o número de estruturas de acolhimento 

de menos de 60 000 em 2008 para 144 000 em 2013. O governo estadual apoiou 

diretamente os departamentos da juventude municipais na expansão da oferta de 

serviços de acolhimento. Além destes meios financeiros, o ministério da Juventude da 

RNV criou, em dezembro de 2011, um «Grupo de trabalho para os menores de 3 anos». 

Este grupo de trabalho tinha como objetivo apoiar as comunidades e municípios locais 

nos problemas práticos decorrentes da ambiciosa expansão da cobertura dos serviços 

de acolhimento na RNV. Estes problemas consistiam, por exemplo, em dificuldades 

burocráticas a nível local ou planos de ordenamento eventualmente contraditórios com 

o desenvolvimento de novos serviços de acolhimento. O grupo de trabalho permite 

abordar de forma bastante prática os possíveis entraves ao desenvolvimento de novas 

estruturas de acolhimento para as crianças mais pequenas. A ideia por trás da sua 

formação consistia em ter um organismo específico e próximo do ministério (esteve 

nele implantado) que pudesse coordenar de forma rápida e eficaz as partes 

interessadas a nível local e os decisores políticos a nível estadual. 

Dotado de uma linha telefónica dedicada e de um endereço de correio eletrónico, deu 

resposta a inúmeras perguntas colocadas por serviços de acolhimento, departamentos 

de juventude municipais, amas, pais e potenciais investidores. De igual modo, 

desempenhou um papel de mediação de potenciais conflitos entre diferentes 

organismos. Aconteceu, por exemplo, que o departamento urbanístico local de um 

município se recusava a aprovar os planos de ampliação de uma instituição de 

acolhimento por razões de ordenamento. Após a intervenção do grupo de trabalho 

neste município, o departamento de juventude decidiu organizar reuniões regulares de 

coordenação com o organismo municipal responsável pelas licenças de construção. 

Importa ter presente que o grupo de trabalho não criava estruturas de acolhimento, 

apenas facilitava a interação dos prestadores locais e municípios no processo, de modo 

a que estes trabalhassem o mais conjuntamente possível com vista à realização do 

objetivo comum da EAPI.  

Dado o seu posicionamento central no processo, o grupo de trabalho supervisionou todo 

o projeto de aumento da capacidade, desde os pais até ao prestador do serviço, aos 

departamentos de juventude locais e, finalmente, aos decisores no ministério. Assim, o 

grupo de trabalho constata que, globalmente, foi garantida a qualidade das novas 

estruturas de EAPI, que, não obstante, tiveram de nivelar-se pelos mesmos critérios de 

qualidade. Ao contrário do que seria de esperar, em virtude da crescente procura de 

pessoal para os serviços de EAPI, dá também conta de que não foi problemático 

encontrar pessoal suficientemente qualificado. O principal problema ainda assim 

gerador de um impacto ligeiramente negativo na qualidade das instituições de EAPI 

residiu nas instalações das mesmas.  
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2.4. Conclusões gerais relativas ao acesso/participação na EAPI 

O acesso aos serviços de EAPI assume uma importância central nos objetivos e 

documentos das políticas europeias. Assim, antes de passarmos aos elementos 

constituintes da qualidade na EAPI, importa avaliar a evolução da participação na 

EAPI. O presente capítulo distingue entre «acesso» e «participação». Embora o acesso 

universal à EAPI possa ser assegurado com políticas orientadas para o aumento do 

número de estruturas de acolhimento, a participação universal depende, efetivamente, 

da procura real dos serviços de EAPI. O simples crescimento do número de estruturas 

de acolhimento não aumentará necessariamente as taxas de participação das crianças 

em todos os Estados-Membros. Este aspeto tem de ser considerado pelos decisores 

políticos, a nível nacional e europeu, quer no processo de avaliação dos progressos 

obtidos para atingir o objetivo de participação de 95 % das crianças com mais de 

quatro anos, quer nos esforços envidados com vista a assegurar a participação de 

33 % das crianças com menos de 3 anos.  

 

O presente capítulo revela que, entre 2000 e 2010, praticamente todos os Estados-

Membros caminharam no sentido da realização do objetivo, consagrado na Estratégia 

Europa 2020, de ter 95 % das crianças com mais de quatro anos a participar na EAPI. 

De igual modo, é claramente visível uma tendência positiva na participação das 

crianças mais pequenas. No entanto, este capítulo mostra igualmente que a atual crise 

económica e financeira poderá ter um considerável efeito de contenção nas taxas de 

participação. Os pais desempregados deixam de ter meios financeiros para pagar os 

serviços de EAPI prestados aos seus filhos e os pais sem trabalho a tempo inteiro 

dispõem agora de mais tempo para serem eles a cuidar dos filhos. Acresce ainda que, 

no tocante ao aumento da participação na EAPI, a atual evolução demográfica de uma 

sociedade em envelhecimento coloca igualmente novos desafios aos decisores 

políticos. A disponibilidade crescente dos pensionistas para cuidarem das crianças da 

sua família pode contribuir ainda mais para uma menor procura de serviços de 

acolhimento formais. No seu conjunto, estes fatores vão dificultar a consecução dos 

objetivos fixados pela UE para 2020.  

 

Simultaneamente, o presente capítulo evidenciou que o valor dos objetivos 

quantitativos da UE não pode ser exacerbado. Embora se trate de um objetivo nobre, 

o aumento da participação das crianças na EAPI pode não ter, por si só, um efeito 

notório no seu desempenho escolar futuro. Para esse efeito ser positivo, é necessário 

garantir a qualidade da EAPI. A Finlândia é mencionada como exemplo flagrante de 

um país que, apesar de registar baixas taxas de participação na EAPI, está entre os 

países com melhores resultados nos testes do PISA. Este facto sugere que os 

decisores políticos se devem preocupar não apenas com a criação de mais estruturas 

de acolhimento, mas sobretudo com a criação de estabelecimentos de EAPI de alta 

qualidade.  

 

Em vez de se centrarem unicamente na participação, os Estados-Membros devem 

concentrar-se mais na não participação. Em vez de se limitarem a aumentar a 

participação na EAPI para atingirem o objetivo de participação de 95 %, os Estados-

Membros devem procurar alargar a participação aos grupos-alvo especificamente 

identificados ainda não incluídos nos serviços de EAPI. Para esse fim, os Estados-

Membros devem investir num levantamento estrutural da participação dos diferentes 

grupos. Este trabalho permitirá desenvolver políticas baseadas em dados concretos e 

dirigidas a grupos-alvo específicos, tais como crianças provenientes de famílias de 

regiões desfavorecidas ou de outros meios sociais desfavorecidos. Este é um aspeto 
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fundamental, pois as crianças mais difíceis de incluir na EAPI são, geralmente, as que 

mais dela precisam. Em boa parte dos casos, provêm de meios socioeconómicos 

desfavorecidos, pelo que poderão retirar mais benefícios de serviços de EAPI de 

qualidade. Por conseguinte, é muito mais importante aumentar a participação deste 

grupo de crianças do que a de grupos mais fáceis de incluir na EAPI. 

 

Relacionada com o alargamento da participação está a diversidade regional da 

participação na EAPI descrita no presente capítulo. Em termos comparativos, verifica-

se uma insuficiência aparente de dados de âmbito regional. A análise qualitativa de 

certos Estados-Membros tornou bem clara a existência de diferenças consideráveis 

entre as diferentes zonas de um país. A Alemanha é um bom exemplo, pois os estados 

federados da antiga Alemanha Oriental apresentam taxas de participação bastante 

superiores às dos estados ocidentais. Contudo, a Alemanha dispõe de dados regionais. 

Já na Roménia, embora se saiba existirem diferenças significativas no que se refere à 

participação na EAPI, não há dados estatísticos claros que permitam estabelecer 

distinções entre as cidades e as zonas rurais do país. Para direcionar políticas 

específicas para determinadas regiões, é necessário dispor de dados empíricos 

suficientemente sólidos que fundamentem essas políticas.  

 

Por último, o presente capítulo assinalou vários desenvolvimentos no domínio da EAPI 

a nível da UE mas, no cômputo geral, observa-se uma tendência positiva de 

participação na EAPI, tanto de crianças mais velhas como das crianças mais pequenas. 

Todavia, esta tendência aparentemente comum tem subjacente um grande número de 

políticas e desenvolvimentos diversos. Sendo uma variável importante da qualidade da 

EAPI, estes fatores explicativos da participação representam, ainda assim, um mero 

primeiro passo no sentido da mesma. O aumento da participação na EAPI não deve ser 

um fim em si mesmo. Logicamente, o passo seguinte deverá consistir em dar mais 

atenção à qualidade da EAPI, processo que será explanado nos capítulos seguintes. 

Normalmente, as características sistémicas estão entre os primeiros aspetos que 

influenciam não só a participação, mas também a qualidade da EAPI. Serão elas o 

tema do próximo capítulo. Seguidamente, o presente estudo vira-se para os restantes 

elementos constituintes da qualidade da EAPI, já identificados no capítulo 1.  
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3. A EAPI NA EUROPA: ESTRUTURAS POLÍTICAS, 
JURÍDICAS E FINANCEIRAS 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 O presente capítulo identifica os objetivos políticos, a estrutura de governação e os 

sistemas de financiamento da EAPI nos Estados-Membros da UE. O estudo aponta 

para uma evolução geral no sentido de sistemas mais integrados ou mesmo 

unitários, ao nível quer dos prestadores quer das políticas. No espaço da UE, as 

competências em matéria de EAPI são cada vez mais assumidas pelos ministérios da 

Educação nacionais. 

 De um modo geral, os mecanismos nacionais ou locais de garantia da qualidade dos 

centros de EAPI apenas definem limites mínimos, não prevendo incentivos para os 

prestadores de serviços de EAPI apostarem mais na qualidade. Com orçamentos 

mais apertados, estes sistemas fechados não são suscetíveis de contribuir para a 

melhoria da qualidade da EAPI. O presente capítulo aborda uma boa prática 

interessante, mais exatamente um quadro de qualidade instituído na Irlanda (Síolta) 

com o objetivo de incentivar continuadamente o pessoal a refletir sobre as 

atividades da EAPI e a aumentar de forma sustentada o nível de qualidade dos 

serviços. Como o presente capítulo também demonstra, garantir financiamento 

suficiente continua a ser um requisito incontornável para o êxito das melhorias 

introduzidas. 

 Analisando os níveis de despesa em EAPI em percentagem do PIB, o estudo deteta 

diferenças de monta. Embora o aumento dos gastos em si – sem uma política 

adequada – não garanta uma maior qualidade da EAPI, os cortes nos orçamentos 

conduzem, frequentemente, a uma menor qualidade do serviço. Deste modo, a 

atual crise económica e financeira representa um enorme desafio para o 

desenvolvimento e a manutenção da qualidade da EAPI.  

 Esta constatação torna pertinente uma avaliação dos diferentes sistemas de 

financiamento da EAPI existentes na UE. Uma vez mais, confirma-se a diversificação 

dos serviços de EAPI prestados no espaço da UE, com alguns países a operarem a 

nível local e outros a gerirem o financiamento de uma forma mais centralizada. A 

nível da UE, o financiamento dos serviços de EAPI, em especial os destinados a 

crianças mais velhas, privilegia, em geral, o lado da oferta, sendo poucos os 

Estados-Membros que optam pelo financiamento do lado da procura. 

3.1. Introdução 

Depois de abordada a questão da participação na EAPI, o presente capítulo debruça-se 

sobre as características sistémicas da prestação de serviços de EAPI nos diferentes 

Estados-Membros. Mais importante ainda, a qualidade da EAPI só produz efeitos se for 

incorporada na estrutura de governação mais ampla do sistema de ensino, pois só 

assim será possível assegurar continuidade entre os diferentes estádios de 

desenvolvimento da criança. A Comissão Europeia considera fundamental que os 

vários domínios de intervenção envolvidos trabalhem conjunta e estreitamente: as 

políticas de educação, emprego, saúde e social devem articular-se para explorarem de 

forma eficiente os benefícios de uma EAPI de qualidade. Na sua comunicação, a 

Comissão apela à adoção de um «quadro político comum com metas coerentes em 
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todo o sistema» e de «papéis e responsabilidades claramente definidos aos níveis 

central e local». O presente capítulo analisa a grande diversidade de quadros 

nacionais gerais da EAPI na UE. Os restantes capítulos incidem sobre aspetos mais 

específicos, que são também componentes vitais para a qualidade da EAPI, como o 

pessoal, os programas curriculares ou a participação dos pais.  

 

No que toca às estruturas nacionais, o presente capítulo faz uma breve resenha dos 

objetivos políticos definidos pelos Estados-Membros em matéria de EAPI. Estes 

objetivos têm raízes culturais e históricas, mas não deixam por isso de estar sujeitos a 

alterações contínuas ao longo do processo político. A Comissão advogou, na sua 

comunicação, que, acima de tudo, se «exige uma visão coerente que seja partilhada 

por todos os interessados, incluindo os pais». É com base nos objetivos políticos que 

são tomadas as decisões sobre a estrutura de governação formal da EAPI. Em 

segundo lugar, será dada atenção aos aspetos jurídicos relacionados com a 

organização da EAPI nos sistemas de governação nacionais. Além disso, o capítulo 

examina os mecanismos com que os Estados-Membros se propõem garantir a 

qualidade dos serviços de EAPI, mediante sistemas de acreditação ou certificação. 

Finalmente, são abordados os regimes de financiamento sob os quais os serviços de 

EAPI funcionam na Europa. Este terceiro aspeto tem um impacto importante na 

qualidade da EAPI disponibilizada, sendo ainda mais relevante em tempos de crise 

económica e cortes orçamentais.  

3.2. Perceção da EAPI nos Estados-Membros: prioridades políticas  

Em todos os Estados-Membros, a estrutura política que rege a organização dos 

serviços de EAPI determina, em larga medida, as políticas e a conceção dos sistemas 

individuais, no que se refere, por exemplo, às normas de acesso, aos requisitos 

aplicáveis ao pessoal, às orientações curriculares ou à participação dos pais. Importa, 

portanto, estar ciente dos objetivos definidos a nível nacional que estão subjacentes 

às políticas específicas.  

 

Segundo um estudo recente da OCDE, a maioria dos Estados-Membros atribuiu à EAPI 

o objetivo explícito de promover a igualdade entre as crianças. A EAPI serve para 

proporcionar oportunidades educativas e, com isso, assegurar a igualdade de 

condições a todas as crianças22. De um modo geral, na UE, a prioridade política da 

EAPI está a afastar-se do objetivo tradicional de aumentar a participação das 

mulheres no mercado de trabalho. Os Estados-Membros encaram cada vez mais a 

EAPI como um bem público que deve contribuir para a melhoria dos resultados 

escolares das crianças oriundas de grupos desfavorecidos, mas que pode também, por 

exemplo, ajudar a enfrentar os desafios demográficos, entre os quais a diminuição das 

taxas de fertilidade. Curiosamente, apesar de a «igualdade de oportunidades para 

todos» ser uma preocupação central na elaboração das políticas de EAPI, nem todos 

os países conhecem exatamente o alcance e o sucesso das estratégias que põem em 

prática para chegar a grupos-alvo específicos. Como doravante demonstra o presente 

estudo, é fundamental que os decisores políticos recorram a dados empíricos para 

avaliar se determinadas políticas ajudam, de facto, a alcançar os objetivos que 

perseguem.  

 

Partindo de resultados educativos de âmbito estreito, que geralmente estão na base 

dos programas curriculares das escolas do ensino primário, os Estados-Membros vêm 

cada vez mais a EAPI como uma forma de estimular o desenvolvimento global da 

                                                 
22  OCDE (2012), Starting Strong III: A quality toolbox for Early Childhood Education and Care. 
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criança. Na Alemanha, por exemplo, as políticas no domínio da EAPI desempenham, 

antes de mais, um papel social. Na maior parte dos Länder, o Ministério da Juventude 

e da Família é responsável pelas políticas de EAPI, facto que constitui uma boa 

indicação desse enfoque societal, em detrimento da preparação para o ensino 

primário. Se bem que a educação seja parcialmente tida como responsabilidade dos 

serviços de EAPI, a ideia geral é que as crianças aprendem através das brincadeiras e 

da interação com as outras crianças. Constata-se uma tendência semelhante na 

Irlanda, onde a educação e acolhimento na primeira infância (EAPI) está a ser 

renomeada de acolhimento e educação na primeira infância (AEPI), precisamente para 

frisar o que é mais importante. Neste contexto, o acolhimento é entendido como os 

cuidados em geral que apontam para o desenvolvimento da criança, não se confinando 

aos cuidados de saúde e de higiene. Nos Países Baixos, a tendência está também a 

deslocar-se dos meros cuidados de saúde e higiene para o desenvolvimento da 

criança. Na Finlândia, o setor da EAPI tem como o princípio orientador explícito o 

conceito de «Educare», que conjuga o acolhimento e a educação sem se centrar nos 

resultados educativos, privilegiando antes um desenvolvimento mais lato da criança 

através das brincadeiras. No plano jurídico, a Finlândia está a proceder à reformulação 

da sua lei relativa ao acolhimento infantil (que data de 1973), elaborada em função do 

mercado de trabalho, para transformá-la numa nova lei consentânea com a realidade 

atual da EAPI na Finlândia e, desse modo, centrá-la nos direitos da criança neste 

domínio.  

 

No entanto, esta evolução política significativa resulta, primeiro que tudo, de livros 

brancos, documentos de orientação política, estratégias ou outros documentos. É 

pertinente efetuar um levantamento dos desenvolvimentos ocorridos, sendo 

exatamente isso que o presente estudo pretende fazer. Mas, mais importante ainda, 

este estudo pretende também explorar a realidade «no terreno», apurar se todas as 

políticas são efetivamente transpostas para o nível dos prestadores individuais de 

EAPI e, acima de tudo, se essas políticas avançam no sentido da concretização dos 

objetivos previamente formulados pelos decisores políticos ou geram antes efeitos 

diferentes.  

3.3. Estrutura jurídica: sistemas integrados versus sistemas 

divididos  

A Comissão Europeia dedica especial atenção à transição de uma instituição de EAPI 

para outra. Esta transição tanto pode dar-se da escola pré-primária para o ensino 

primário como, por exemplo, do grupo das crianças mais pequenas para outro grupo 

de crianças mais velhas. O Parlamento Europeu chama igualmente a atenção para a 

necessidade de integrar os serviços de EAPI e apela a uma melhor cooperação e 

coordenação entre as diferentes instituições e ministérios, argumentando que um 

sistema dividido incorre no risco de descurar o desenvolvimento efetivo da criança. 

 

A secção anterior mostrou que, apesar de algumas semelhanças, há diferenças 

importantes na perceção que os Estados-Membros têm da educação e acolhimento na 

primeira infância, perceção essa que se reflete na forma como os vários organismos 

responsáveis pelas políticas nacionais organizam a EAPI. A mais básica e utilizada 

distinção entre Estados-Membros é estabelecida entre os sistemas que integram a 

educação e acolhimento para as crianças pequenas (sistemas integrados) e os 

Estados-Membros que têm diferentes tipos e instituições separadas de educação e 

acolhimento para diferentes grupos etários. A presente secção começa por destrinçar 

estas duas caracterizações básicas, procurando, seguidamente, traçar o quadro de 
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todos os Estados-Membros, debruçando-se em maior pormenor sobre os seis países 

estudados de forma mais aprofundada.  

 

Num modelo integrado, a EAPI assenta num sistema unitário, organizado numa única 

fase para todas as crianças em idade pré-escolar. Em muitos casos, as crianças vão 

para uma instituição, tutelada por um ministério específico, dirigida por uma equipa 

de gestão responsável por crianças de todas as faixas etárias e na qual os 

profissionais da EAPI têm, geralmente, qualificações e níveis salariais semelhantes em 

todos os grupos de crianças. Num modelo dividido, a EAPI está estruturada de acordo 

com a idade das crianças. Frequentemente, é criado um sistema para crianças até aos 

3 anos, tendo como primeira prioridade o acolhimento. O outro sistema cobre crianças 

mais velhas, na maior parte dos casos entre os 3 anos e a idade da escolaridade 

obrigatória. Relativamente a este grupo, é dada primazia à educação e à preparação 

pré-escolar. Neste sistema dividido, existem muitas vezes diferentes regimes 

regulamentares, repartidos por dois (ou mais) ministérios, a nível nacional, assim 

como diferentes requisitos para o pessoal das duas fases. Os sistemas de educação e 

acolhimento na primeira infância divididos são ainda os mais comuns na Europa, mas 

vários Estados-Membros encetaram recentemente programas de reformas. Existem 

sistemas divididos na Bélgica, Bulgária, República Checa, Grécia, Irlanda, França, 

Itália, Luxemburgo, Hungria, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia e 

Eslováquia. Os sistemas unitários estão instituídos na Áustria, Chipre, Dinamarca, 

Estónia, Finlândia, Alemanha, Letónia, Lituânia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino 

Unido23.  

 

A OCDE já aludiu, nos seus estudos da série Starting Strong, à possibilidade de em 

certos casos, a separação entre «educação» e «acolhimento» comprometer a 

qualidade da EAPI. Os sistemas divididos pecam amiúde por dar pouca atenção ao 

desenvolvimento cognitivo das crianças do grupo dos 0-3 anos, ao passo que a saúde 

e o desenvolvimento social e emocional das crianças de idade igual ou superior a 

três anos podem deixar de ter atenção suficiente24. Por outro lado, os sistemas 

unitários não são construídos com base em categorias etárias «artificiais» e integram 

os objetivos de acolhimento e de educação precoce25. Na verdade, num país que veja 

a infância como uma fase da vida importante e formadora, o acolhimento e a 

educação precoce tendem a ser mais frequentemente integrados num sistema, o que 

contribui para que prestadores de serviços de EAPI, pais e outras partes interessadas 

definam objetivos mais claros.  

 

Ao mesmo tempo, esta distinção básica tem de ser interpretada com alguma cautela. 

Não raro, serve apenas para determinar se a responsabilidade política pela educação e 

acolhimento na primeira infância incumbe a um ou mais ministérios. Obviamente, os 

países que têm um sistema dividido podem igualmente ter prestadores de serviços de 

EAPI que integram as componentes educação e acolhimento. De facto, tanto na 

Roménia como nos Países Baixos, a nível local, diversos prestadores e comunidades 

estão a lançar iniciativas de integração da educação com o acolhimento. De igual 

modo, noutros países, por exemplo, a Alemanha, que, formalmente, têm sistemas 

unitários, existem também prestadores que asseguram serviços de educação e 

acolhimento diferenciados em função de grupos etários. Também a Finlândia, 

conhecida em toda a Europa pelo seu conceito de «Educare», uma abordagem 

integrada de educação e acolhimento, concluiu recentemente, em janeiro de 2013, a 

                                                 
23  Ver, por exemplo, Eurypedia (2013) https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/. 
24  OCDE (2006), Starting Strong II.  
25  Bennett (2011),  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
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transferência de todas as responsabilidades em matéria de EAPI para um só 

ministério. Apesar desta recente integração, o Conselho de Saúde e o Conselho de 

Educação, que partilham responsabilidades pela inspeção dos prestadores de serviços 

de EAPI, permanecem organismos separados. Ainda na Finlândia, muitos prestadores 

individuais de serviços de EAPI decidiram oferecer educação e acolhimento apenas a 

crianças maiores de três anos, se bem que numa abordagem integrada e centrada na 

criança.  

 

A Irlanda é um caso ainda mais singular. Segundo a caracterização geral da 

«Eurydice», rede europeia de sistemas educativos, trata-se de um sistema dividido. As 

políticas de acolhimento infantil são da competência do departamento da Criança e da 

Juventude, cabendo ao ministério da Educação a responsabilidade pelas orientações 

curriculares. Porém, este sistema dividido não se organiza automaticamente em 

função dos limites de competências dos organismos envolvidos. Por exemplo, neste 

momento, as políticas de acolhimento infantil da Irlanda são coordenadas por um 

organismo oficialmente sediado no ministério da Educação e das Qualificações, mas 

composto por funcionários do ministério da Criança e da Juventude. A Irlanda tenta 

assim coordenar o potencial distanciamento entre organismos. Refira-se ainda que 

várias partes interessadas a nível nacional manifestaram a sua preocupação pela 

possibilidade de o ministério da Educação assumir em pleno as responsabilidades 

pelas políticas de EAPI. Segundo elas, a componente educativa deve ser secundária 

em relação aos aspetos mais ligados ao desenvolvimento da criança.  

 

Paralelamente, um sistema pode ser dividido em função de outros critérios que não o 

limite de idade. Podem existir serviços diferentes para grupos-alvo diferentes, não 

raro regulamentados por diferentes autoridades competentes. Nos Países Baixos, por 

exemplo, a EAPI é assegurada por estruturas de acolhimento infantil de caráter geral 

(Kinderdagverblijven) e estruturas de acolhimento familiares (Gastouders), mas as 

crianças provenientes de meios sociais desfavorecidos são encaminhadas para jardins 

infantis pré-escolares especiais (peuterspeelzalen). Estes jardins infantis podem, em 

seguida, aplicar um dos vários programas pré-escolares existentes, acolhendo 

também, por vezes, crianças que não são especificamente identificadas como 

provenientes de meios sociais desfavorecidos.  

 

Contudo, de um modo geral, e em consonância com as recomendações dos numerosos 

estudos da OCDE e da comunicação da Comissão, observa-se uma tendência de 

crescente cooperação – e mesmo integração - dos decisores políticos responsáveis 

pelas matérias da EAPI. Exemplos claros desta tendência são, por exemplo, a 

Finlândia, que concluiu recentemente a sua integração total, e a Irlanda, que criou um 

organismo especial para colmatar o hiato existente entre dois ministérios. Convém 

também referir os Países Baixos, onde uma nova lei veio sincronizar o quadro de 

qualidade dos sistemas de acolhimento e dos programas pré-escolares, uma distinção 

que pode ser vista como um sistema dividido dentro de um sistema dividido (ver 

infra). No entanto, o setor continua a ser tutelado pelo ministério da Educação e pelo 

ministério dos Assuntos Sociais e do Trabalho.  
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Integração de sistemas, Amersfoort – Países Baixos 

Em 2010, uma nova lei instituiu uma integração parcial dos programas de acolhimento 

infantil e de educação pré-escolar, com o objetivo de melhorar as possibilidades de 

desenvolvimento das crianças mais pequenas, em especial das afetadas por défices 

cognitivos e linguísticos. A lei sincronizou os quadros de qualidade do acolhimento 

infantil e dos jardins infantis, bem como a supervisão deste quadro, efetuada pelos 

municípios a nível local. Em segundo lugar, a nível nacional, a Inspeção-geral de 

Educação foi incumbida de supervisionar a qualidade da educação pré-escolar em 

ambos os setores, o que anteriormente não acontecia. Por último, a nível local, os 

municípios passaram a ser responsáveis por assegurar uma provisão suficiente de 

programas pré-escolares para todas as crianças mais pequenas com problemas de 

desenvolvimento. Previamente, os municípios costumavam subsidiar um número 

limitado de instituições com jardins infantis que trabalhavam com programas pré-

escolares para crianças necessitadas de uma atenção suplementar. Outros serviços de 

acolhimento infantil são pagos pelos pais, embora sejam também subsidiados pelo 

Estado. 

Amersfoort, uma cidade de média a grande dimensão no centro dos Países Baixos, 

percebeu que este modelo de financiamento não permitia chegar a um número 

suficiente de crianças em risco e que, ao mesmo tempo, muitas crianças não 

pertencentes ao grupo-alvo estavam inseridas nos programas de educação pré-escolar. 

Efetivamente, um número cada vez maior de crianças do grupo-alvo frequentava 

serviços regulares de acolhimento, ficando arredadas do apoio educativo suplementar 

de que careciam. Assim, com base numa avaliação individual efetuada aos 18 meses, 

Amersfoort iniciou um método de financiamento diferente, centrado apenas nas 

crianças verdadeiramente necessitadas de atenção suplementar. Em vez de se subsidiar 

o centro de acolhimento em si, seria apenas financiado um serviço personalizado para 

as crianças que dele necessitassem.  

A principal diferença em relação aos programas pré-escolares de outros municípios é 

que, com este mecanismo de financiamento, todas as crianças frequentam agora ambos 

os tipos de prestadores. Nas instituições de educação pré-escolar, existem também 

lugares adicionais não subsidiados para crianças não pertencentes ao grupo-alvo, sendo 

que os serviços de acolhimento regular podem igualmente receber financiamento para 

programas pré-escolares destinados a crianças que deles precisem. A partir de 2013, 

deixarão de existir jardins infantis tradicionais com financiamento municipal em 

Amersfoort26. Outros municípios com abordagens diferentes experimentam agora 

combinar, sob a coordenação das escolas primárias, programas e grupos de educação 

pré-escolar com o ensino primário (startgroepen). 

                                                 
26  Descrição do caso baseada em Panteia (2011) Opbrengsten Jeugdbeleid 2006-2011, evaluation of local 

education and youth agenda Amersfoort, e nos sítios http://amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=239756 e 
www.vversterk.nl.  

 

http://amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=239756
http://www.vversterk.nl/
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3.4. Acreditação e certificação 

No espaço da UE, qualidade dos prestadores de serviços de EAPI é, em geral, 

assegurada pelos requisitos mínimos estipulados pelas autoridades competentes. De 

igual modo, existem grandes diferenças na forma como os Estados-Membros ou, em 

muitos casos, os seus órgãos do poder local, acompanham o cumprimento desses 

requisitos mínimos. A título de exemplo, na Alemanha, mais exatamente na Renânia 

do Norte-Vestefália, um prestador de serviços de EAPI é obrigado a comprovar o 

cumprimento das regras aplicáveis junto do município antes de abrir o seu centro, 

enquanto, na Irlanda, os novos centros de acolhimento são apenas obrigados a 

«notificar» as autoridades locais, que podem depois, no ano seguinte, deslocar-se aos 

centros e verificar a sua conformidade com as normas aplicáveis. Embora os requisitos 

mínimos possam diferir em função dos contextos, não são muitos os Estados-Membros 

com níveis de qualidade diferenciados ou rótulos de certificação visando uma melhoria 

da qualidade, em vez da garantia de níveis de qualidade básicos. No entanto, é 

possível encontrar alguns exemplos interessantes, descritos mais abaixo.  

 

Um rótulo de qualidade interessante é o «Familienzentrum» (centro familiar), 

existente na Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha (ver mais pormenores sobre os 

centros familiares na página 47). Este rótulo não se refere à qualidade do serviço de 

EAPI por si só. Os prestadores com este rótulo têm de assegurar uma série de 

atividades suplementares em termos de programas curriculares e participação dos 

pais para se poderem candidatar, mas o rótulo em si nada diz sobre a qualidade dos 

serviços prestados. Na Irlanda, os prestadores podem optar por aplicar todos os 

requisitos das orientações curriculares nacionais, sob a denominação «Síolta». No 

entanto, por ora, esta aplicação não é obrigatória e, devido à sua introdução 

relativamente recente e à grande quantidade de trabalho administrativo que o 

processo exige, está longe de ser universalmente adotada pelos prestadores de 

serviços de EAPI irlandeses.  

 

Rumo a um quadro de qualidade irlandês: «Síolta» – Irlanda 

Estabelecendo o objetivo político bastante ambicioso de aumentar a qualidade geral dos 

serviços de EAPI na Irlanda, o documento «Síolta» (irlandês para «sementes») foi 

publicado em 2006, a pedido do Ministério da Educação e das Qualificações, como 

Quadro de Qualidade Nacional para a Educação na Primeira Infância. Fortemente 

baseado numa investigação empírica e pedagógica, consiste em 12 princípios gerais que 

servem de referência a todas as práticas de qualidade dos serviços de EAPI, em 

16 normas abrangendo os domínios práticos e, com base nestas normas, em 

75 indicadores de qualidade individuais. Com base nestes princípios, normas e 

componentes qualitativos, os prestadores de serviços de EAPI podem pedir uma 

certificação, que gira em torno da autorreflexão. Através deste exercício de 

autorreflexão, o pessoal familiariza-se com um processo contínuo de melhoria da 

qualidade do trabalho desenvolvido junto das crianças. Por enquanto, ainda é possível 

pedir a atribuição deste rótulo de qualidade mas, devido à difícil situação financeira do 

governo irlandês, e dos prestadores de serviços de EAPI, a sua emissão foi quase 

suspensa no início de 2013.  

Apesar destes problemas ao nível da aplicação, a introdução dos princípios «Síolta» 

colocou a qualidade da EAPI na ordem do dia nacional. Os princípios e normas «Síolta» 

serviram de base, por exemplo, aos recém-introduzidos requisitos de qualificações do 

pessoal do programa gratuito de educação pré-escolar, mas colocaram também o setor 

da educação e acolhimento na primeira infância na agenda da «estratégia para a 

literacia e as aptidões de cálculo» nacional.  
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O Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) do «Síolta», que pode ser adotado pelos 

prestadores, é desenvolvido sob a forma de quadro de reflexão para os serviços de 

EAPI, estimulando o pessoal a avaliar continuamente as suas próprias práticas e 

interação com as crianças através da autorreflexão. A ideia basilar é que a maior 

autoconsciência que o funcionário tem do trabalho que executa conduz a uma melhoria 

dos padrões de qualidade. Este exercício de autoavaliação deve ocorrer em sintonia com 

os princípios, normas e componentes qualitativos propostos. Para se candidatar à 

certificação do «Síolta», o prestador deve realizar uma avaliação de base interna após a 

preparação necessária com um coordenador do programa «Síolta». Com base nesta 

avaliação, o prestador deve elaborar um plano de ação, manter-se a par dos 

desenvolvimentos ocorridos e ter a sua oferta de serviços validada por um validador 
externo27.  

Sendo a autoavaliação um princípio louvável, o processo em si carece de simplificação. 

Atualmente, é classificado pelos serviços de EAPI como deveras burocrático, lento e 

moroso. Uma prestadora de serviços de acolhimento afirmou que, em média, seriam 

necessários 2,5 anos de trabalho árduo para atingir a fase de certificação. Não 

obstante, via o PGQ do Síolta como uma clara mais-valia para os níveis gerais de 

qualidade, desde que houvesse uma melhoria dos procedimentos de execução. O maior 

benefício do processo de certificação reside no facto de tanto o pessoal como os 

diretores dos serviços de EAPI ficarem bastante cientes das suas atividades.  

Porém, o grande obstáculo à progressão do «Síolta» prende-se com o seu ativo 

principal, ou seja, o exercício de autorreflexão implica um determinado nível de 

qualificação do pessoal dos serviços. Embora, desde 2010, os profissionais da EAPI do 

ano pré-escolar gratuito tenham de reunir um nível de qualificação mínimo, não há 

regulamentação (somente recomendações) aplicáveis aos diretores, que são os 

principais atores envolvidos no processo. Os representantes do setor defendem que um 

funcionário teria de possuir um diploma de ensino superior (ciclo curto) para levar a 

cabo uma verdadeira autorreflexão sobre o seu trabalho. Além disso, para poderem 

refletir sobre as suas atividades, é importante que os profissionais da EAPI possam 

distanciar-se temporariamente do trabalho que executam. Infelizmente, por força das 

atuais restrições orçamentais impostas aos serviços de EAPI, não é possível pagar esse 

período de afastamento.  

 

No entanto, excluindo a acreditação ou outras normas de qualidade voluntariamente 

adotadas, os requisitos mínimos aplicáveis aos prestadores de serviços de EAPI são 

relativamente comparáveis nos diversos Estados-Membros. Praticamente todos têm 

regulamentos gerais em matéria de arquitetura, qualificações do pessoal, aspetos 

pedagógicos, higiene, segurança, saúde e segurança contra incêndios. Comparando os 

Estados-Membros, é frequente constatar que a responsabilidade pela inspeção é 

assumida por diferentes níveis da administração. Devido a estas diferenças, há muitos 

e diferentes requisitos definidos, muitas vezes em função das especificidades das 

comunidades locais. Na Finlândia, por exemplo, os municípios das zonas rurais têm 

como objetivo prioritário o transporte para os centros de EAPI, ao passo que os 

municípios das grandes cidades definem orientações mais específicas para parques 

infantis ao ar livre. Esta diversidade regional num mesmo país faz com que a 

comparação nacional seja já de si bastante complicada. Deste modo, é essencial ter 

presente a complexidade de toda a diversidade dos sistemas existentes nos 

27 Estados-Membros. 

Na Irlanda, a formulação de requisitos mínimos em matéria de saúde e ambiente é 

altamente centralizada. As inspeções (da responsabilidade do Health Service 

                                                 
27 Consultar, por exemplo, http://www.siolta.ie (visitado em 27 de março). 

http://www.siolta.ie/
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Executive), muitas vezes efetuadas por inspetores provenientes da área da saúde, são 

também organizadas a nível central. Os prestadores de serviços irlandeses afirmam 

que os serviços de inspeção têm de estar mais focalizados nos domínios que devem 

controlar. Presentemente, como operam a nível nacional, as inspeções incidem 

alternadamente sobre aspetos diferentes.  

 

Na Roménia, as orientações básicas em matéria de saúde, segurança e bem-estar, 

assim como os indicadores mais significativos da qualidade da EAPI, são formuladas a 

nível nacional, mas as inspeções são efetuadas por serviços locais. O mesmo sucede 

nos Países Baixos, se bem que nestes exista uma supervisão complementar dos 

serviços de inspeção locais, realizada pela Inspeção-Geral de Educação nacional. De 

um modo mais geral, na UE, a regulamentação aplicável aos prestadores de serviços 

de EAPI é muitas vezes estabelecida a nível regional. Isto resulta frequentemente em 

requisitos diferentes em função das regiões e formulados a nível dos municípios. Na 

Finlândia, por exemplo, os seus 320 municípios têm autonomia - dentro do território 

nacional – para regulamentar os serviços de EAPI. Também na Alemanha, no estado 

da Renânia do Norte-Vestefália, os departamentos de juventude locais das autoridades 

municipais formulam as suas próprias orientações mínimas para prestação de serviços 

de EAPI.  

3.5. Despesas e sistemas de financiamento da EAPI 

Outro aspeto importante para a qualidade das estruturas nacionais reside nas formas 

de financiamento dos serviços de EAPI. Todos os países europeus têm provisões 

financeiras para ajudar a cobrir os custos dos serviços de EAPI para as crianças com 

mais de 3 anos de idade e, muitas vezes, há também financiamento para suportar os 

custos dos serviços de EAPI para as crianças mais pequenas.  

 

Apesar da variedade de sistemas de financiamento, é frequente o argumento que o 

investimento na educação e acolhimento na primeira infância é, no conjunto do setor 

da educação, o que gera maior retorno. Esta ênfase nos ganhos potenciais leva um 

grande número de organizações a sublinhar a importância de assegurar um nível de 

financiamento (público) suficiente para a EAPI. O Parlamento Europeu, por exemplo, 

salientou que, mesmo no atual clima económico, «não deve ser negligenciado um 

investimento considerável nos serviços dos cuidados e educação na primeira 

infância»28. A presente secção começa por avaliar o nível geral de despesas em EAPI 

na UE, incidindo depois sobre a organização do financiamento do setor e o tipo de 

modelos de financiamento implantados. Em certos contextos, os prestadores de 

serviços de EAPI são instituições públicas diretamente financiadas pelo Estado 

(financiamento do lado da oferta), enquanto, noutros, existem prestadores privados 

em combinação com regimes de subsidiação (modelos de partilha de custos) ou os 

pais recebem subsídios específicos para suportar a frequência de serviços de 

acolhimento (financiamento do lado da oferta). Estas diferenças ao nível dos modelos 

de financiamento têm impactos significativos no comportamento dos pais e dos 

serviços de EAPI, facto já assinalado no capítulo sobre a participação. 

3.5.1. Níveis de despesa a nível nacional 

Os peritos em educação da UNICEF recomendam que os níveis de despesas nacionais 

em EAPI representem pelo menos 1 % do produto interno bruto (PIB)29. Esta 

                                                 
28  Parlamento Europeu (2011), Resolução, de 12 de maio de 2011, sobre a aprendizagem durante a primeira 

infância na União Europeia, 2010/2159(INI). 
29  Adamson, P. (2008), The Child Care Transition: A league table of early childhood education and care 

in economically advanced countries, UNICEF – Innocenti Research Centre.  
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recomendação baseia-se nos requisitos mínimos de qualidade da EAPI, tendo 

igualmente em conta os potenciais benefícios societais de uma EAPI de qualidade. O 

apuramento das despesas nacionais em percentagem do PIB permite descortinar 

diferenças significativas na UE. Certos Estados-Membros gastam muito mais do que o 

1 % recomendado, enquanto outros (um grande número) gasta menos de metade do 

valor de referência indicado. A figura abaixo mostra os níveis básicos de 

financiamento da EAPI nos Estados-Membros, em percentagem do PIB30. Os países 

nórdicos, Reino Unido, França e Países Baixos atingem níveis relativamente elevados, 

acima ou à volta do 1 % recomendado pela UNICEF. Convirá acompanhar a evolução 

futura, pois os estudos a nível nacional e os casos de estudo suplementares revelam 

que, de 2009 em diante, após o agravamento da crise económica e financeira, os 

orçamentos dos subsídios ao acolhimento infantil e aos pais ficaram sob forte pressão 

em praticamente todos os Estados-Membros.  

 

Figura 3: Níveis de despesa a nível nacional em EAPI 
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Fonte: Panteia (autor), com base na base de dados de despesas sociais de 2012, na base de dados sobre 

educação da OCDE e nos dados do Eurostat relativos a países não pertencentes à OCDE. Compilado pela 

base de dados sobre as famílias da OCDE31  
* Não foi possível desagregar as despesas de Espanha por tipo de serviço de EAPI. 

 

 

Se bem que a figura 3 permita ter uma perceção da aposta dos Estados-Membros na 

qualidade da EAPI em geral, é necessário interpretar este tipo de números com 

prudência. As estatísticas sobre o nível de despesas nem sempre são comparáveis, por 

exemplo, pelo facto de nem sempre as despesas dos órgãos do poder local serem 

incluídas. Nomeadamente, em países com uma estrutura federal, os gastos das 

autoridades estaduais, regionais e locais nem sempre surgem refletidos nas 

                                                 
30  A figura baseia-se nos dados relativos às despesas sociais da OCDE e na recolha de dados da 

UNESCO/OCDE/Eurostat sobre a educação de 2009. A OCDE recolheu estes dados e ajustou os indicadores 
para permitir uma melhor comparação da diversidade dos sistemas em termos de idade obrigatória de 
entrada no ensino primário. No caso dos países com provisões financeiras para a entrada precoce das 
crianças na escola, foram incluídas estas despesas. No que se refere aos países em que a idade da 

escolaridade obrigatória é relativamente elevada (como os países nórdicos), não foram incluídos os gastos 
nos últimos anos.  

31  www.oecd.org/social/family/database  

http://www.oecd.org/social/family/database
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estatísticas nacionais. Certas autoridades locais podem, por exemplo, optar por 

subvenções globais não especificadas para apoiar os serviços locais de EAPI. Estas 

despesas podem não ser incluídas nos dados agregados a nível nacional. Para melhor 

ilustrar o problema potencial destas estatísticas, imagine-se, por exemplo, que os 

órgãos do poder local gastam verbas afetadas ao apoio à integração no mercado de 

trabalho financiando o apoio à educação e acolhimento na primeira infância.  

 

Outra limitação importante destas estatísticas passa pela exclusão de outras formas 

de apoio à EAPI. Nos Países Baixos e na Alemanha, por exemplo, os empregadores 

desempenham também um papel importante no financiamento do acolhimento infantil. 

Este apoio do setor privado pode reduzir a necessidade do apoio público do Estado, 

afetando também a importância das estatísticas sobre as despesas públicas a nível 

nacional. Ainda assim, a análise da figura 3 permite identificar várias tendências 

gerais.  

 

A Irlanda regista níveis de financiamento relativamente baixos em comparação com 

outros Estados-Membros. A explicação radica na atitude histórica do país face ao papel 

dos cuidados infantis. Por tradição, o recurso aos serviços de acolhimento era pouco 

comum na Irlanda, até ao arranque da economia nos anos do «tigre celta», que levou 

a situações de escassez no mercado de trabalho. Nesta época de prosperidade 

económica, o governo começou a investir na ampliação da capacidade dos serviços de 

EAPI. No entanto, uma vez que a prestação destes serviços não foi totalmente 

institucionalizada, o orçamento da EAPI ficou sob pressão na sequência da crise 

económica e financeira de 2008. A figura acima evidencia outro problema na Irlanda: 

a maneira como o atual sistema de EAPI está concebido leva a que os serviços (na sua 

maioria privados) sejam fortemente incentivados pelo financiamento público a acolher 

apenas crianças em idade pré-escolar (com mais de 3 anos). Apesar de existirem 

alguns subsídios para os pais de crianças mais pequenas e com baixos rendimentos, 

os prestadores recebem compensações por todas as crianças que se matriculem no 

ano pré-escolar (que tem de ser disponibilizado a título gratuito). Existe, pois, um 

risco considerável de determinados grupos de crianças menores de três anos poderem 

não ter acesso aos serviços de EAPI.  

 

A Alemanha surge também com níveis baixos na figura, que podem ser – pelo menos 

em parte – imputados ao fato de os números não abarcarem a totalidade das 

despesas a nível federal. Este é um dado particularmente problemático, porquanto as 

políticas de EAPI são quase inteiramente regulamentadas e financiadas pelos estados 

federados deste país. Porém, nos últimos anos, em especial após 2009, a Alemanha 

investiu significativamente no setor. Como tal, os dados mais recentes indicariam 

volumes de despesa superiores aos expostos no gráfico.  

 

3.5.2. Organização do financiamento 

Outro mecanismo bastante revelador da qualidade da EAPI consiste na forma como as 

autoridades públicas organizam o apoio financeiro à prestação de serviços de EAPI. A 

oferta de serviços baseada nas condições de mercado tem o potencial de limitar a 

despesa pública mas, por outro lado, acarreta o risco de restringir a disponibilização 

de serviços de alta qualidade para todos32. Os governos podem optar por apoiar 

diretamente as instituições de EAPI, contribuindo para os orçamentos dos prestadores 

(públicos ou privados). De facto, este tipo de financiamento «do lado da oferta» 

                                                 
32  Comissão Europeia, Educação e acolhimento na primeira infância: Proporcionar a todas as crianças as 

melhores oportunidades para o mundo de amanhã, COM(2011)066. 
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confere ao organismo pagador um controlo mais direto sobre certas medidas de 

qualidade dos serviços de EAPI. Contudo, paralelamente, certos governos optam 

especificamente pelo financiamento do lado da procura. Ao atribuírem aos pais 

subsídios ou outras formas de financiamento direcionado dos serviços de EAPI, os 

governos procuram induzir algum comportamento orientado para o mercado por parte 

dos serviços de acolhimento. Não obstante, acontece por vezes que este 

financiamento do lado da procura é utilizado como mero instrumento de redistribuição, 

com o intuito específico de possibilitar que pais com baixos rendimentos recorram aos 

serviços de EAPI. As imagens abaixo mostram os tipos de financiamento praticados 

pelos vários Estados-Membros. É feita uma distinção entre as crianças com menos de 

3 anos e crianças mais velhas. É uma distinção pertinente, porquanto, não raro, 

existem diferentes modelos de financiamento para um e outro grupo etário, 

designadamente em sistemas divididos que traçam uma clara linha divisória entre os 

grupos das crianças mais pequenas e de crianças mais velhas.  

 

Figura 4: Tipo de financiamento público por grupo etário 

  
Fonte: Panteia (autor), com base em Unesco (2010), Early Childhood Care and Education: Regional 

Report, Europe and North-America. 

 

No que toca à comparação dos sistemas de financiamento da EAPI para as crianças 

mais pequenas e crianças mais velhas, a figura acima aponta para várias diferenças. 

Apesar de, na generalidade do espaço da UE, a maioria dos sistemas optar pelo 

financiamento do lado da oferta de serviços para crianças mais velhas, existe algum 

financiamento do lado da procura para os pais das crianças mais pequenas (com 

menos de 3 anos).  

 

O fato de existirem subsídios do lado da oferta não exclui a possibilidade de os centros 

de acolhimento cobrarem uma taxa pelo serviço. Na Irlanda, por exemplo, os centros 

de acolhimento não estão autorizados a exigir contribuições suplementares aos pais 

para a frequência do ano pré-escolar. Noutros sistemas com subsídios do lado da 
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oferta, continuam, em certos casos, a ser exigidas contribuições aos pais. Na 

Finlândia, estas contribuições dependem, por exemplo, do rendimento familiar. Por 

outro lado, na Alemanha (Renânia do Norte-Vestefália), as contribuições dos pais para 

os serviços de acolhimento são definidas pelos municípios, que, na prática, são 

responsáveis por todo o fluxo de financiamento do acolhimento infantil na zona sob 

sua jurisdição. Este modelo dá origem a diferenças consideráveis entre municípios no 

que se refere às contribuições dos pais. Em certos municípios, as contribuições dos 

pais podem nem sequer existir, enquanto, noutros, podem ascender aos 500 euros por 

ano.  

 

O financiamento do lado da oferta não constitui, por si só, uma característica comum 

e constante em todos os Estados-Membros. Na Renânia do Norte-Vestefália, o regime 

de financiamento das instituições de EAPI foi objeto de uma importante reforma em 

2008. No passado, os serviços de acolhimento eram financiados com base no número 

de funcionários que tinham na folha salarial. Depois da reforma, o sistema evoluiu 

para um «pacote de financiamento» por criança. Este diferente tipo de financiamento 

do lado da oferta visa criar incentivos para os serviços de acolhimento trabalharem de 

forma mais eficiente. No entanto, este sistema cria o risco de incentivar os 

prestadores de serviços a exercerem uma maior pressão sobre os rácios 

pessoal/crianças e as qualificações do pessoal, que acarretam mais custos a suportar 

pelo prestador.  

 

Existe uma estrutura semelhante na Roménia, onde, apesar do financiamento ser, nos 

termos da lei, uma competência nacional, os órgãos administrativos locais são 

responsáveis pela distribuição do orçamento de Estado afetado aos estabelecimentos 

educativos. Porém, no que respeita às crianças mais velhas (3-6 anos), é o governo 

central quem define a metodologia e a estrutura do financiamento, bem como o 

orçamento atribuído aos órgãos administrativos locais. A afetação orçamental tem por 

base um custo-padrão por aluno da educação pré-escolar. Os pais das crianças mais 

pequenas (0-3 anos) podem, mediante candidatura, receber subsídios para o 

acolhimento infantil, enquanto, no caso das crianças mais velhas, o financiamento é 

mais direcionado para o lado da oferta.  

 

Na Finlândia, os serviços de EAPI são, na sua maior parte, pagos pelos municípios, 

que, consequentemente, têm uma maior influência na organização dos «seus» 

serviços de EAPI na região. O acesso às instituições de acolhimento é gratuito para as 

famílias de baixos rendimentos. Para as outras, os custos dependem da dimensão da 

família e do respetivo nível de rendimentos. Contudo, as contribuições dos pais para 

os serviços de acolhimento cobrem apenas cerca de 15 % dos custos totais. Os 

restantes, que representam a maior fatia dos custos da EAPI, são suportados pelos 

órgãos do poder local. Em 2007, o custo total do situou-se nos 1655 milhões de euros, 

dos quais mil milhões suportados pelos municípios, 400 milhões pelo governo central e 

250 milhões pelas taxas pagas pelos pais. Embora os pais também sejam, de facto, 

compensados (pelo que existe algum financiamento do lado da procura), a maior parte 

do financiamento é diretamente canalizado para os serviços.   

 

Nos Países Baixos, o sistema geral de acolhimento infantil é financiado pelo lado da 

procura, havendo uma responsabilidade conjunta assumida pelo governo central, 

pelos empregadores e pelos pais. Os pais pagam aos serviços de acolhimento privados 

uma taxa horária, mas podem candidatar-se a receber um subsídio ao acolhimento 

infantil (kinderopvangtoeslag). Tal como na Finlândia, a administração fiscal paga este 

subsídio aos pais em função do rendimento familiar e do número de filhos. Ao mesmo 

tempo, nos Países Baixos, os jardins infantis (que ministram programas de educação 
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pré-escolar a grupos-alvo específicos) pertencem ao setor público, recebendo 

subsídios do lado da oferta atribuídos pelas autoridades municipais. Este 

financiamento por parte das autoridades municipais provém de diversas fontes. Em 

2012, receberam financiamento estrutural do ministério do Interior para os jardins 

infantis em geral, no valor de 193 milhões de euros por ano. Os municípios foram 

também financiados pelo ministério da Educação, através de um subsídio específico a 

favor dos programas de educação pré-escolar destinados aos grupos desfavorecidos, 

estimado em 187 milhões de euros por ano. Além disso, desde 2010 que os municípios 

recebem 35 milhões de euros por ano do ministério dos Assuntos Sociais e do 

Trabalho, para melhorarem a qualidade dos jardins infantis33. 

 

Em Espanha, a educação é, desde 2005, gratuita para todas as crianças mais velhas. 

O governo nacional atribui parte do seu orçamento para a educação na infância às 

comunidades autónomas, que depois o distribuem pelos centros34. No entanto, no 

primeiro ciclo, relativo às crianças mais pequenas, são exigidas contribuições aos pais. 

A fim de as ajudar a suportar os custos do primeiro ciclo da educação infantil, o 

ministério da Educação, do Desporto e da Cultura e as comunidades autónomas 

atribuem às famílias algumas subvenções com base nos rendimentos.  

 

No seu programa nacional de reformas de 2008, o governo espanhol afetou 

428 milhões de euros do seu orçamento ao segundo ciclo da educação pré-escolar. 

Para aumentar a oferta de centros de educação do primeiro ciclo, o governo lançou o 

programa «Educa 3», que, entre outras coisas, que previa um investimento total de 

1087 milhões de euros entre 2008 e 2012. O financiamento seria assumido em partes 

iguais (50/50) pelo governo nacional e as comunidades autónomas. Nos últimos 

tempos, a sustentabilidade destas políticas foi altamente questionada. Em virtude do 

clima económico atual, o potencial a longo prazo deste sistema pode não estar 

garantido. Por exemplo, na comunidade autónoma de Madrid, as subvenções à 

educação pré-primária sofreram um corte de 26 milhões de euros em 2012. Os efeitos 

deste corte são sentidos pelos prestadores, com uma diminuição dos recursos 

disponibilizados aos centros, que são assim obrigados a utilizar menos professores e 

instalações e a desenvolver menos atividades. Os preços dos centros aumentam e os 

pais enfrentam maiores dificuldades para colocar os filhos nos prestadores de serviços 

de EAPI. 

 

A Irlanda depara-se com problemas de financiamento semelhantes aos de Espanha. 

Para os pais das crianças mais pequenas com baixos rendimentos, existem apenas 

subsídios muito limitados. Estes subsídios são administrados pelas comissões 

municipais a nível local, mas a legislação destes regimes comunitários de subvenção 

ao acolhimento infantil (childcare community subvention, CCS) é estabelecida a nível 

nacional, pelo ministério da Criança e da Juventude. Os pais apenas podem beneficiar 

deste regime de apoio se enviarem os seus filhos para os serviços de acolhimento 

comunitários. Já o financiamento para crianças mais velhas (entre os 3 anos e 

dois meses e os 4 anos e 7 meses) está organizado de maneira diferente. Neste caso, 

os prestadores de serviços recebem um subsídio de capitação por cada criança 

elegível matriculada, com base nas qualificações do diretor do programa pré-escolar. 

Trata-se de um caso claro de financiamento do lado da oferta, organizado a nível 

central pelo ministério da Criança e da Juventude.  

                                                 
33  Brancheorganisatie Kinderopvang (2012) Factsheet Kinderopvang 2012.  
34  Relatório do programa Working for Inclusion (WFI), 2010. 
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3.6. Conclusões gerais 

O presente capítulo identificou os objetivos políticos, a estrutura de governação e os 

sistemas de financiamento da EAPI nos Estados-Membros da UE. Nos vários Estados-

Membros, é visível uma tendência geral de mudança de prioridades, com os incentivos 

à participação das mulheres no mercado de trabalho a darem lugar a políticas mais 

centradas na educação. A este respeito, observa-se também uma evolução geral para 

sistemas mais integrados, nos quais a competência em matéria de EAPI é, 

frequentemente, transferida para o ministério da Educação. No entanto, como este 

estudo demonstra, mesmo nos sistemas integrados em que a responsabilidade política 

cabe a um ministério, as políticas de EAPI envolvem um grande número de diferentes 

partes interessadas, das quais se destacam os órgãos do poder local. Como as 

políticas de EAPI são muitas vezes descentralizadas e abarcam muitas matérias, 

importa investigar a cooperação mantida entre todas estas partes interessadas.  

 

O financiamento dos serviços de EAPI é uma preocupação central. A UNICEF 

recomenda a todos os países uma despesa mínima em EAPI igual a 1 % do PIB. 

Comparando as despesas atuais, esta percentagem só é alcançada por alguns 

Estados-Membros, nomeadamente os países nórdicos, Reino Unido e França. Embora 

continue a ser um objetivo arbitrário, esta percentagem deve induzir todos os 

Estados-Membros a prestarem apoio suficiente aos pais, assegurando uma EAPI de 

baixo custo e de alta qualidade a todas as crianças. Os cortes nos orçamentos da EAPI 

põem em causa tanto o acesso como a qualidade dos serviços de EAPI. Apesar de ser 

mais importante dar atenção ao acesso e à qualidade do que aos níveis da despesa em 

si, a melhoria do nível de qualidade está intimamente ligada a estes últimos, que, por 

conseguinte, não podem ser ignorados. A atual crise económica e financeira colocou 

os orçamentos nacionais sob pressão, tendo a EAPI constado recorrentemente da lista 

dos grandes cortes orçamentais desde 2009, sobre os quais o presente estudo 

apresentou vários dados. Infelizmente, não existem dados comparativos fiáveis sobre 

a EAPI nos anos mais recentes que permitam acompanhar esta evolução. Para avançar 

no sentido do desenvolvimento do acesso e da qualidade da EAPI na UE, é 

fundamental a existência de dados comparáveis sobre as despesas que possibilitem 

uma melhor comparação dos esforços envidados a nível nacional.   

 

O presente capítulo abordou igualmente diferentes sistemas de financiamento da EAPI 

na UE. Uma vez mais, confirma-se a diversificação dos serviços de EAPI prestados no 

espaço da UE, com alguns países a operarem a nível local e outros a gerirem o 

financiamento de uma forma mais centralizada. A nível da UE, o financiamento dos 

serviços de EAPI, em especial os destinados a crianças mais velhas, privilegia, em 

geral, o lado da oferta. Muitas vezes derivados das políticas recentemente 

desenvolvidas para aumentar significativamente a participação das crianças maiores 

de 3 anos na EAPI, os programas de educação pré-escolar são, cada vez mais, 

oferecidos a título gratuito, o que implica uma canalização direta do financiamento 

público para os prestadores individuais de serviços de EAPI. Deste modo, os governos 

nacionais dotam-se de um forte instrumento que lhes permite controlar, pelo menos, 

os níveis mínimos de qualidade dos serviços por eles suportados. Certos Estados-

Membros têm um sistema de financiamento do lado da procura, ou seja, o Estado 

subsidia diretamente os pais. Este sistema assenta na ideia de que os pais podem 

influenciar a qualidade da EAPI escolhendo apenas para os seus filhos os serviços de 

EAPI com qualidade suficiente. Alguns especialistas interrogam-se sobre se os pais 

serão as partes interessadas mais indicadas para determinar a qualidade e promover a 

utilização de escalas ambientais de natureza científica para medir a qualidade das 

estruturas.  
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As características sistémicas de caráter geral abordadas neste capítulo estão ligadas 

ao acesso universal à EAPI, questão já discutida no capítulo anterior. No entanto, tal 

como se demonstra nos capítulos seguintes do estudo, tem também um impacto 

importante nos elementos constituintes da qualidade da EAPI. 
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4. A EAPI NA EUROPA: PESSOAL 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 A existência de pessoal competente é um fator crucial para prestar serviços de EAPI 

de qualidade. O presente capítulo descreve uma grande variedade de requisitos de 

qualificação, que vão desde a ausência de requisitos até à posse de um diploma 

universitário como requisito mínimo. Embora nem toda a força de trabalho do setor 

da EAPI seja obrigada a ter qualificações tão elevadas, este estudo confirma 

conclusões anteriores, segundo as quais o pessoal com habilitações ao nível do 

ensino superior tem um efeito crucial na qualidade da EAPI, por exemplo, nos 

exercícios de reflexão sobre o seu trabalho e o dos seus colegas, contribuindo assim 

para o desenvolvimento da qualidade das estruturas de EAPI. 

 A par das qualificações de base, foram lançadas, no conjunto da UE, iniciativas com 

vista à profissionalização da atual força de trabalho da EAPI, que deverá contribuir 

para atingir níveis de qualidade mais elevados. Este é um aspeto particularmente 

importante para as estruturas mais informais de acolhimento familiar, mas 

igualmente benéfico para a força de trabalho «regular» da EAPI, através do 

desenvolvimento profissional contínuo. O presente capítulo mostra como os centros 

familiares recentemente introduzidos na Alemanha (Renânia do Norte-Vestefália) 

podem ser apontados como melhores práticas de profissionalização do pessoal.  

 Não raro, o trabalho com «crianças provenientes de meios sociais desfavorecidos» 

implica a formulação de orientações e requisitos de competências suplementares. 

Embora, em geral, essas competências sejam obtidas no decurso da formação 

regular do pessoal dos serviços de EAPI, certos Estados-Membros não dedicam 

especial atenção a determinados grupos-alvo. No entanto, uma abordagem 

especializada pode produzir efeitos benéficos, nomeadamente para chegar com 

eficácia a comunidades de meios sociais desfavorecidos. 

 Finalmente, as condições de trabalho, nomeadamente o ambiente de trabalho, o 

salário e as regalias, são também fundamentais para a qualidade do pessoal, 

servindo ainda para atrair pessoal mais qualificado. Estas condições de trabalho 

podem influenciar a satisfação profissional, outro elemento fundamental para uma 

interação positiva com as crianças. O presente estudo assinalou grandes diferenças 

em termos de despesas salariais e diferenças mais modestas nos rácios 

pessoal/crianças entre os Estados-Membros.  

4.1. Introdução 

A investigação mostra que a qualidade do pessoal é um dos fatores mais importantes 

e influentes na qualidade da EAPI35. A melhor forma de garantir a qualidade da 

educação proporcionada às crianças nos centros de EAPI passa por assegurar que 

todos os funcionários sejam suficientemente qualificados e recebam formação de alta 

qualidade ao longo da sua carreira profissional. É com educação e formação que o 

pessoal da EAPI adquire os conhecimentos, competências e atitudes de que necessita 

para apoiar o desenvolvimento da criança, nas vertentes social, emocional e cognitiva, 

e – cada vez mais – trabalhar em estreita ligação com as famílias e a comunidade em 
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geral36. A Comissão Europeia também considera que a competência do pessoal é 

essencial para uma EAPI de alta qualidade37. Embora os profissionais da EAPI 

constituam uma força de trabalho bastante diversificada no espaço da UE, e com 

perfis igualmente diferentes, a UE apoia a tendência no sentido da profissionalização. 

No entanto, há que superar desafios importantes, já identificados pela Comissão 

Europeia, para atrair e fidelizar mulheres e homens competentes para trabalhar no 

setor da EAPI. 

 

A profissionalização do pessoal começa pelos requisitos de admissão aplicáveis aos 

profissionais da EAPI, mas estende-se também ao seu desenvolvimento profissional 

contínuo (DPC), que lhes permitirá manterem-se a par dos mais recentes 

desenvolvimentos na área pedagógica e trocarem experiências com outros 

profissionais. Além disso, para ser possível oferecer uma EAPI com iguais níveis de 

alta qualidade às crianças com necessidades especiais, importa que o pessoal possa 

frequentar os cursos de formação suplementar que se revelem pertinentes.  

 

Todavia, a existência de pessoal competente e altamente qualificado não garante, por 

si só, a qualidade da EAPI. Outros fatores, como os salários e as condições de trabalho 

(a relação entre a dimensão dos grupos e o número de funcionários), desempenham 

também um papel significativo e serão avaliados no presente capítulo. Tal como indica 

a recente publicação «Starting Strong III» da OCDE, estes aspetos estão claramente 

inter-relacionados. Segundo os investigadores da OCDE, os governos hesitam muitas 

vezes em elevar a qualificação do pessoal devido ao aumento das verbas de 

financiamento que daí pode decorrer. Há fortes indícios de que a elevação dos níveis 

de formação e qualificação aumenta a qualidade da interação e da pedagogia nos 

serviços de EAPI. Porém, por razões financeiras, os governos optam amiúde por não 

investir na melhoria dos níveis de qualificação ou em rácios pessoal/crianças mais 

favoráveis.  

4.2. Qualificações do pessoal 

A diversidade de cargos da força de trabalho da EAPI na UE é um bom indicador da 

grande variedade de tipos de pessoal, bem como das suas competências e educação. 

Compare-se, por exemplo, os professores da primeira infância, os pedagogos, os 

funcionários de creches, as amas, o pessoal de centros de acolhimento, os auxiliares 

de enfermagem ou os ajudantes voluntários. Por razões de comparabilidade e de 

âmbito do presente estudo, iremos examinar sobretudo os requisitos do responsável 

pelo grupo das crianças mais pequenas. Em geral, esta pessoa é a que tem mais 

impacto na qualidade da EAPI. Outro estudo recente, realizado por solicitação da 

Comissão Europeia, avaliou mais pormenorizadamente as competências do pessoal em 

toda a UE, incluindo o pessoal auxiliar e administrativo envolvido na prestação de 

serviços de EAPI38.  

 

O presente capítulo descreve em breves traços a diversidade dos diferentes requisitos 

de qualificação existentes na UE, mesmo depois de termos limitado o âmbito do nosso 

exame a um único tipo de profissional da EAPI. Dada a grande variedade de contextos 

                                                                                                                                                            
35  Bowman, B, Donovan, M.S. e Burns, M.S. (Eds.) (2000). Eager to Learn: Educating our Preschoolers. 

National Academy Press: Washington, DC.  
36  Fukkink, R. G., & Lont, A. (2007). «Does training matter? A meta-analysis and review of caregiver 

training studies.» [Análise] Early Childhood Research Quarterly, 22(3), 294-311. 
37  Comissão Europeia, Educação e acolhimento na primeira infância: Proporcionar a todas as crianças as 

melhores oportunidades para o mundo de amanhã, COM(2011)066. 
38  Urban, M. et al. (2011), Competence Requirements of Staff in Early Childhood Education and Care in 

the European Union, Comissão Europeia – DG EAC.  
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históricos, sociais e políticos e de diferenças conexas em termos de qualificações e 

requisitos, é difícil estabelecer uma comparação que abranja toda a UE. Cada país 

europeu tem a sua própria legislação em matéria de qualidade e competências do 

pessoal dos serviços de EAPI39. Procuramos aqui apresentar uma caracterização 

aproximada dos requisitos de qualificação a nível da UE, lançando um olhar mais 

minucioso sobre seis países selecionados.  

 

Os programas de formação que os futuros profissionais da EAPI frequentam para obter 

a sua qualificação variam de forma significativa40. Os objetivos gerais destes 

programas são frequentemente articulados a nível nacional, mas os conteúdos 

curriculares são desenvolvidos por instituições de formação a título individual. A 

maioria dos países (por exemplo, Bélgica, Países Baixos, Polónia, Roménia) tem dois 

percursos de formação distintos, um para o pessoal que lida com as crianças mais 

pequenas (geralmente, menores de 3 anos) e outro para as crianças de idade superior 

a 3-4 anos. Outros países têm um só perfil formativo e profissional para todo o 

pessoal educativo da fase da EAPI. Geralmente, os Estados-Membros com sistemas 

unitários de prestação de serviços de EAPI enveredam também pela formação 

integrada do pessoal. Espanha é uma exceção, pois estabelece requisitos distintos 

(mas ambos exigem qualificações ao nível do ensino superior). Simultaneamente, 

certos países com um sistema dividido estabelecem requisitos profissionais comuns 

para ambos os grupos etários.  

 

Seguidamente, apresentamos uma classificação básica dos requisitos de qualificação 

aplicáveis aos funcionários de EAPI em toda a UE, divididos por grupo etário. As 

figuras seguintes baseiam-se na classificação dos requisitos mínimos de pessoal da 

rede Eurydice, representada nas qualificações da CITE 97. A categoria intermédia 

inclui os diplomas profissionais mais elevados e os ciclos curtos do ensino superior, 

pois a CITE não distingue entre os dois41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39  OCDE (2001), Starting Strong I: Early Childhood Education and Care. Organização de Cooperação e 

de Desenvolvimento Económicos. OCDE (2006), Starting Strong II: Early Childhood Education and 
Care. Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos. 

40  Eurydice/EACEA (2009). Early Childhood Education and care in Europe: Tackling Social and Cultural 
Inequalities. Bruxelas: Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura. 

41  Embora o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) distinga entre os diferentes níveis de ensino superior, uma 
grande diversidade de diferentes qualificações aparecem também inseridos no nível 5, como demonstra um 

estudo do CEDEFOP atualmente em curso. Além disso, baseamo-nos aqui nos níveis da CITE 97, pois o QEQ 
encontra-se ainda em fase de implantação e a CITE 2011 só será aplicada ao relatório da educação a partir 
de 2014.  
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Figura 5: Requisitos de classificação aplicáveis ao pessoal da EAPI  

 
Fonte: Panteia (autor), com base nos dados da Eurydice 2009; dados da Irlanda recolhidos pelo autor 
 

 

Embora a figura 5 permita ter uma ideia dos requisitos mínimos, importa atentar nos 

requisitos de qualificação mais específicos para identificar padrões mais abrangentes 

do que os meros dados sobre o espaço europeu. Uma grande variedade de 

qualificações diferentes antecede as categorias gerais da figura anterior, que, como 

indicamos mais abaixo, têm por base os dados recolhidos nos seis países 

selecionados. Na Roménia, os profissionais da EAPI têm de satisfazer requisitos de 

qualificação relativamente baixos. Em comparação com os outros Estados-Membros, a 

Roménia é o único que exige ao pessoal da EAPI a realização de exames públicos de 

caráter nacional. Estes exames testam as competências mínimas necessárias dos 

educadores, visando, portanto, garantir a prontidão e preparação destes últimos42. 

Consistem num exame escrito e numa inspeção efetuada no local às capacidades do 

educador, tendo, portanto, uma grande componente prática.  

 

A Irlanda destaca-se por não ter requisitos de qualificação gerais explícitos para os 

funcionários dos serviços de acolhimento infantil. O regulamento de 2006 relativo ao 

acolhimento infantil estabelece orientações em matéria de inspeção, segundo as quais 

«pelo menos 50 % do pessoal» deve ter qualificação adequada nas vertentes dos 

cuidados e do desenvolvimento, sem precisar um nível. No entanto, a introdução do 

ano pré-escolar em 2010 dotou o governo irlandês de um instrumento eficaz para 

                                                 
42  Ver, nomeadamente, o capítulo V do Decreto n.º 5560, de 7 de outubro de 2011, do Ministério da Educação, 

da Investigação e da Juventude, relativo à Metodologia-quadro do pessoal do ensino pré-universitário para o 

ano letivo de 2012-2013 (publicado em 27 de outubro de 2011), disponível em: (último acesso em 28 de 
março de 2013). 

  http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_2013.pdf.  

http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_2013.pdf
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elevar o nível de qualificação do pessoal dos serviços de EAPI, que passou a ser um 

requisito explícito para efeitos de financiamento. Este novo requisito exige que os 

professores da educação pré-escolar possuam um diploma nacional em acolhimento 

infantil/educação, que pode ser caracterizado como um diploma profissional 

especializado43. Na prática, o estabelecimento deste requisito mínimo de qualificação 

obrigou muitos profissionais a frequentarem cursos suplementares para se podem 

candidatar ao financiamento, cujos custos não eram compensados pelo Estado. Em 

2012, 76 % da força de trabalho que investiu na sua formação a título pessoal tinha a 

qualificação exigida44. Para incentivar ainda mais os prestadores de serviços de EAPI a 

atraírem pessoal com qualificações ao nível do ensino superior, o governo paga um 

subsídio adicional às instituições com professores de educação pré-escolar com 

diplomas de bacharelato. Contudo, este subsídio adicional não compensa totalmente 

os custos que os prestadores alegam suportar para atraírem pessoal mais qualificado, 

o que suscita dúvidas quanto à sua eficácia. 

 

Os Países Baixos estipularam explicitamente requisitos mínimos de qualificação. Os 

funcionários de jardins infantis e centros de acolhimento têm de possuir um diploma 

do ensino profissional de nível secundário (nível 3 ou 4 do QEQ). A sua formação 

abarca um vasto conjunto de tarefas no domínio do trabalho social, nomeadamente 

cuidados a crianças, pessoas com deficiência e idosos. O acolhimento infantil é uma 

especialização neste domínio, durante a qual o formando se converte num funcionário 

com competências pedagógicas. Não existem requisitos de qualificação para os 

diretores ou prestadores. Nas escolas primárias, é exigido aos professores um diploma 

profissional de nível superior (universidades de ciências aplicadas). Não se exige 

qualquer diploma de especialização aos professores do ensino primário que trabalham 

com as crianças mais novas (4 a 6 anos). Não obstante, algumas instituições do 

ensino superior estão a ponderar introduzir especializações na área da EAPI nos seus 

programas curriculares.  

 

Na Alemanha, os requisitos de qualificação são da competência dos Länder. Na 

Renânia do Norte-Vestefália, a Lei relativa à educação infantil (Kinderbildungsgesetz) 

de 2008 estipula que o pessoal das instalações de acolhimento infantil deve concluir 

pelo menos um curso de formação profissional (Fachschulabschluss), que se insere na 

parte inferior da categoria intermédia da figura 5. Ao contrário do que sucede, por 

exemplo, na Irlanda, onde os diretores dos serviços de EAPI não têm de satisfazer 

critérios de qualificação, a Alemanha estabelece uma regulamentação mais apertada 

para estes intervenientes, que, além de um diploma profissional, são obrigados a ter 

vários anos de experiência profissional para ocuparem o cargo.   

 

Em certos Estados-Membros, como a Finlândia e Espanha, o pessoal da EAPI é 

obrigado a ter um diploma do ensino superior em EAPI. No entanto, a legislação é 

pouco mais flexível para o pessoal que lida com os grupos de crianças mais pequenas. 

Tanto em Espanha como na Finlândia, o pessoal pode igualmente apresentar diplomas 

profissionais em acolhimento infantil, desde que uma determinada percentagem do 

pessoal de serviço tenha qualificação ao nível do ensino superior. Nestes dois países, 

os profissionais com níveis de qualificação mais elevados devem também elaborar, 

aplicar e acompanhar os programas educativos da educação pré-primária. Na 

                                                 
43  Os professores do ensino pré-escolar têm de possuir pelo menos uma qualificação de nível 5 do Quadro 

Nacional de Qualificações irlandês, de equivalência aproximada ao nível 4 do QEQ e que ficaria classificada no 
nível 4 da CITE 97.  

44  Inquérito da Pobal ao setor do acolhimento infantil de 2011, p. 30.  
 https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years

%20Sector%202011.pdf.  

https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
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Finlândia, o pessoal com (pelo menos) um bacharelato em pedagogia deve prestar 

mais atenção ao papel implícito da educação do que a funções mais orientadas para os 

cuidados45. Esta missão deve servir de elo entre o acolhimento infantil e a escola 

primária. O facto de a Finlândia estabelecer requisitos de qualificação semelhantes 

para os professores da EAPI e do ensino primário possibilita uma melhor integração 

entre as duas fases do percurso educativo.   

4.3. Profissionalização do pessoal da EAPI 

Todos estes requisitos de qualificação aplicam-se aos profissionais dos centros de 

acolhimento formais. Porém, em muitos Estados-Membros, o Estado subsidia 

igualmente sistemas mais informais, muitas vezes inseridos na categoria do 

acolhimento familiar, assegurado em casa da ama. É frequente estas amas não serem 

obrigadas a ter qualificações semelhantes. Devido à sua maior flexibilidade face os 

tipos de EAPI mais formais, estas amas são um instrumento importante, por exemplo, 

para elevar os objetivos nacionais em termos de participação. Mais especificamente, 

na Alemanha (Renânia do Norte-Vestefália), foi dada particular atenção a este tipo de 

serviço para alcançar as ambiciosas metas de participação para agosto de 2013. Neste 

estado federado alemão, as amas informais têm de concluir um curso de formação de 

160 horas para poderem prestar o seu serviço de «acolhimento familiar». Não são 

exigidos mais testes ou requisitos, pelo que é difícil garantir a qualidade destas 

instituições.  

 

Os centros familiares e a qualidade do acolhimento informal – 
Alemanha (RNV)  

Em 2006, a Renânia do Norte-Vestefália (RNV) começou a desenvolver os chamados 

centros familiares na sua região. Com a ajuda de especialistas universitários, o governo 

estadual desenvolveu um rótulo de qualidade para centros de acolhimento 
particulares46. Assim, os centros que aplicassem com êxito as políticas necessárias para 

a sua transição e cumprissem todos os critérios recebiam o rótulo de qualidade 

«Familienzentrum» (centro familiar). Após a sua introdução, o rótulo revelou-se um 

sucesso e muitos outros estados alemães olharam para a iniciativa com interesse, 

estando agora a introduzir um sistema semelhante. Efetivamente, esta iniciativa 
constitui uma boa prática merecedora de atenção a nível europeu.  

O rótulo de centro familiar é atribuído mediante a oferta de um determinado número de 

atividades que lhe estão associadas. Estes centros devem prestar um conjunto de 

serviços locais criados à medida e para satisfação das necessidades da comunidade 

imediatamente envolvente. Estes incluem várias atividades, tais como formação, 

atividades comunitárias e, por exemplo, aconselhamento parental. Para o presente 

estudo, interessa sobretudo o papel dos centros familiares na melhoria da qualidade do 

acolhimento informal. A ideia do centro familiar assenta na congregação de todos os 

parceiros envolvidos no desenvolvimento da criança. As instituições de acolhimento são 

estimuladas a cooperar em rede e, desse modo, pôr em prática uma abordagem mais 

integrada do desenvolvimento da criança. Como tal, o centro familiar junta filhos, pais e 

a experiência pedagógica dos profissionais. Devido à posição central dos centros 

familiares nesta rede, o governo da Renânia do Norte-Vestefália incumbiu-os 

igualmente de se concentrarem na melhoria da qualidade dos tipos de acolhimento mais 

informais, como, por exemplo, as amas que recebem e cuidam de crianças em sua casa 

(acolhimento familiar).  

                                                 
45  Karila et al. (2008), «A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education», European Early 

Childhood Education Research Journal 16 (2): 210-223. 
46  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (2011), Gütesiegel 

Familienzentrum Nordrhein-Westfalen.  
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Os centros familiares funcionam como estruturas onde os pais podem solicitar serviços 

de amas e, em contrapartida, as amas residentes na mesma comunidade, com ou sem 

crianças a seu cuidado, podem deslocar-se. Isto permite uma maior interação das 

crianças e, mais importante ainda, que as amas troquem experiências e aprendam 

umas com as outras, ao mesmo tempo que adquirem internamente a experiência 

proporcionada pelo próprio centro. Neste sentido, os centros familiares assumem um 

papel prático e organizacional que não está ao alcance dos tipos de acolhimento 

informais, sem deixarem de oferecer o ambiente informal pretendido pelos pais quando 

escolhem um serviço de acolhimento familiar para os seus filhos. Neste momento, cerca 

de 2000 serviços de acolhimento adaptaram a sua prestação aos requisitos do centro 
familiar.  

Além das suas potencialidades para assegurarem um acolhimento familiar e prático no 

dia-a-dia, os centros familiares organizam muitas vezes cursos dirigidos às amas, para 

que estas possam continuar a aumentar as suas competências e qualificações. Estes 

cursos são facultativos, mas amiúde bem acolhidos pelas amas, que, normalmente, têm 

a vontade mas não os meios para prosseguir a sua formação. O governo estadual 

presta apoio financeiro suplementar aos centros familiares e às suas atividades. 

Paralelamente aos cursos para amas, os centros familiares realizam também cursos 

destinados a envolver os pais da comunidade local no desenvolvimento dos seus filhos. 

Consoante as necessidades da comunidade local, os centros familiares oferecem muitos 

outros serviços de porta aberta para famílias com crianças pequenas. O objetivo 

continua a ser oferecer apoio aos pais num local onde estes possam encontrá-lo, que é 

no jardim infantil onde vêm deixar os seus filhos.  

 

Uma das componentes importantes da profissionalização do pessoal da EAPI é o 

desenvolvimento profissional contínuo (DPC). O desenvolvimento profissional contínuo 

pode facultar os conhecimentos e competências de que o pessoal possa carecer ou 

exigir uma atualização em várias áreas do conhecimento devido às mudanças nelas 

ocorridas. Este aspeto adquire especial importância numa EAPI moderna caracterizada 

pelo desenvolvimento contínuo de novos programas e abordagens pedagógicas. De 

fato, num grande número de estudos, observou-se um efeito benéfico dos programas 

de formação estruturais no desempenho global do pessoal da EAPI.  

 

Dada a sua importância para a qualidade do pessoal, o presente estudo aponta o grau 

de empenhamento que o pessoal da EAPI deve colocar no DPC. A nível europeu, 

constata-se que as orientações oficiais em matéria de formação suplementar e 

desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais da EAPI variam sobremaneira 

entre os Estados-Membros, como ilustra a figura abaixo. O DPC é opcional em pouco 

mais de metade dos países e obrigatório nos restantes. À imagem de muitos outros 

dados a nível da UE, esta figura não indica os pormenores mais importantes 

subjacentes a estas diferenças. O tempo efetivamente dedicado aos programas de 

DPC varia consideravelmente nos vários países europeus, podendo ir de algumas 

horas por ano a 12 dias obrigatórios por ano47. 

 

                                                 
47  Eurydice/EACEA (2009). Early Childhood Education and care in Europe: Tackling Social and Cultural 

Inequalities. Bruxelas: Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura. 
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Figura 6: Orientações relativas ao desenvolvimento profissional contínuo 

 
Fonte: Panteia (autor), com base nos dados da Eurydice 2009; dados da Irlanda recolhidos pelo autor 
 

Verifica-se que, nos vários países, uma pequena parte do Fundo Social Europeu (FSE) 

é afetada aos programas de DPC do pessoal da EAPI. No entanto, não existem dados 

que permitam identificar uma panorâmica ou tendência clara quanto à forma como os 

diferentes Estados-Membros canalizam essas verbas do FSE para a formação 

suplementar da força de trabalho da EAPI. Mais especificamente, na Alemanha, existe 

um programa patrocinado pelo FSE para atrair mais elementos do sexo masculino para 

o pessoal dos serviços de acolhimento. No âmbito do programa Comenius, existem 

programas de intercâmbio visando o DPC do pessoal da EAPI. Estes programas 

destinam-se a disseminar experiências, constituindo assim uma forma de formação 

suplementar. Grupos de profissionais da EAPI são acolhidos noutro Estado-Membro, 

onde tomam conhecimento das boas práticas aí seguidas. Se bem que normalmente 

tidos como muito úteis e valiosos pelos profissionais envolvidos, o valor real destes 

intercâmbios é, porém, difícil de aferir.  

 

Na Finlândia, os profissionais da EAPI são obrigados a dedicar entre 3 a 10 dias 

(consoante a sua formação de base e funções específicas) à formação contínua. Em 

geral organizados pelos municípios (que são também o principal empregador do 

pessoal da EAPI), estes «dias de formação» suplementar estão igualmente abertos ao 

pessoal dos prestadores privados. Existem algumas parcerias interessantes no que se 

refere ao desenvolvimento profissional no setor da EAPI. A título de exemplo, o 

Finnish American Kindergarten («Jardim de Infância Finlando-Americano») instruiu o 

seu pessoal no sentido de elaborarem cursos para alunos que pretendam formar-se 

em docência no setor da EAPI. Esta iniciativa permitiu uma frutífera troca de ideias 

entre as perspetivas teórica e prática.  
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De acordo com um novo regulamento recentemente promulgado, os profissionais 

espanhóis da EAPI com um curso do ensino superior são agora obrigados a frequentar 

30 horas de formação por ano, ministradas no Instituto Nacional de Tecnologias da 

Educação e Formação de Professores. O pessoal com menos qualificações não tem 

qualquer obrigação prevista por lei, sendo, no entanto, incentivado a concluir esta 

formação. De resto, a legislação refere o DPC como «um direito e um dever» de todos 

os professores48. Porém, na prática, essa formação voluntária não parece ser muito 

frequente. Uma explicação possível residirá no horário de trabalho altamente flexível e 

prolongado que o pessoal dos serviços de EAPI tem de cumprir, que, numa instituição 

pública, não ajuda a encontrar tempo disponível para frequentar ações de formação. 

Deste modo, estas não são, em termos efetivos, tão universais como a legislação 

exige. 

 

A Roménia tem um sistema de DPC muito interessante, baseado num programa 

faseado de progressão na carreira no setor da EAPI. Uma vez aprovados no exame 

público, os educadores podem ir subindo para «escalões» superiores. Estes escalões 

equivalem a uma certificação de um nível crescente de competências, constituindo um 

desafio de ascensão profissional para os educadores. Começando com o exame 

público, a primeira etapa é o «escalão II», que exige pelo menos 4 anos de 

experiência, bem como objetivos de aprendizagem específicos. O escalão I pode ser 

atingido após a acumulação de mais 4 anos de experiência e mediante a aprovação 

numa série de exames (práticos e teóricos) mais complexos. A conclusão de um nível 

confere ao educador um posto e um salário mais elevados, que funcionam como 

estímulo para o desenvolvimento de competências. 

 

Na Irlanda, não há regulamentação nacional em matéria de desenvolvimento 

profissional contínuo. A nível político, foi declarado o compromisso de promover e 

apoiar o DPC no setor da EAPI. O DPC não é obrigatório e, em geral, os prestadores 

de serviços organizam sessões de formação, de níveis variáveis. A nível local, algumas 

«comissões municipais e condais para o acolhimento infantil» organizam igualmente 

dias de formação com os fundos (limitados) de que dispõem. No entanto, não se trata 

de uma prática organizada e incentivada a nível central, dependendo das decisões 

políticas a nível local. Ainda assim, é de relevar que os requisitos suplementares 

aplicáveis ao recém-instituído ano pré-escolar gratuito incentivaram muitos 

profissionais da EAPI a procurar o DPC por sua própria iniciativa, por vezes pago pelos 

prestadores de serviços, mas na maioria dos casos suportado pelos próprios 

funcionários.  

 

O DPC não é obrigatório na Renânia do Norte-Vestefália (Alemanha). Todavia, o 

pessoal da EAPI é expressamente obrigado a atualizar-se e deve frequentar ações de 

formação em serviço e seguir a evolução do setor consultando literatura 

especializada49. Como tal, na RNV, as orientações curriculares encaram a combinação 

do desenvolvimento profissional contínuo com a qualificação adequada do pessoal da 

EAPI como uma componente essencial da qualidade dos serviços neste setor, mas 

delega a responsabilidade nos prestadores. Note-se que, na Alemanha, estes 

prestadores são, normalmente, «prestadores independentes» que operam à escala 

nacional, e que por isso têm muitas vezes os meios necessários para assegurar a 

formação suplementar do pessoal.  

 

                                                 
48  Eurydice 2009.  
49  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (2012), 

Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen im 
Primarbereich in Nordrhein-Westfalen, p. 74.  
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Tal como na Irlanda, não existem requisitos formais nos Países Baixos, que, não 

obstante, formularam recentemente várias políticas de incentivo ao desenvolvimento 

profissional contínuo no setor. Em resposta às conclusões de um estudo de 2008 que 

dava conta de um défice de qualidade pedagógica no acolhimento infantil, 

empregadores, sindicatos e associações de pais fundaram, em 2009, o Bureau 

Kwaliteit Kinderopvang (Centro para a Qualidade no Acolhimento Infantil) para 

melhorar a qualidade pedagógica no setor. Além disso, o governo disponibilizou 

financiamento, entre 2009-2012, para estas iniciativas. Os profissionais da EAPI que 

trabalham em programas de educação pré-escolar direcionados para crianças em risco 

recebem formação suplementar sobre as especificidades do programa curricular pré-

escolar. A obrigatoriedade ou não da formação e o tempo necessário para a concluir 

são determinados pelas autoridades municipais e pelas direções das escolas. 

4.4. Pessoal da EAPI e crianças em risco 

No tocante aos requisitos a satisfazer pelo pessoal no domínio da atenção às crianças 

provenientes de grupos desfavorecidos, ou «crianças em risco», existem diferenças 

consideráveis nos Estados-Membros. Muitos Estados-Membros estabelecem requisitos 

específicos para o pessoal que trabalha com «crianças provenientes de meios sociais 

desfavorecidos», requisitos esses normalmente integrados na formação inicial dos 

professores do setor da EAPI. Contudo, tal como é visível na figura abaixo, na 

Dinamarca, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Reino Unido, a formação 

inicial não inclui esses requisitos específicos. Isto acontece por vários motivos. Porém, 

é geralmente aventado o argumento de que o pessoal docente qualificado está 

também habilitado a prestar uma atenção personalizada a todas as crianças e a ter 

em conta as necessidades dos grupos especiais50.  

 

A par da inclusão dessa atenção especial na «formação inicial» do pessoal da EAPI, 

podem existir orientações adicionais cuja aplicação é assegurada através de formação 

suplementar em serviço para contactar e lidar com êxito com crianças de meios 

sociais desfavorecidos. Por exemplo, na Roménia, República Checa, Grécia, Hungria, 

Polónia, Eslováquia e Finlândia, existem iniciativas de formação especial para o 

pessoal lidar com crianças ciganas51. Nos Países Baixos, os programas de educação 

pré-escolar direcionados para as crianças em risco obrigam, geralmente, o pessoal a 

frequentar ações de formação suplementar. Normalmente, o cumprimento destes 

requisitos é verificado pelas direções das escolas e, mais raramente, pelos municípios.  

 

                                                 
50  Eurydice, 2009, p. 118.  
51  Eurydice, 2009, p. 118. 
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Figura 7:  Integração da formação para lidar com crianças em risco na 

qualificação dos professores 

 

Fonte: Panteia (autor), com base nos dados da Eurydice 2009; dados da Irlanda recolhidos pelo autor 
 

 

Tal como mostra a figura anterior, a Finlândia estabelece requisitos específicos lidar 

com crianças de grupos desfavorecidos. Assim, «o educador» sabe como apoiar o 

desenvolvimento de uma autoestima saudável e de uma autoimagem positiva por 

parte da criança. Está também habilitado a abordar e a trabalhar com famílias com 

situações de vida difíceis. Por fim, participa nas atividades de equipas 

multiprofissionais e tem capacidade para trabalhar como membro de uma equipa52. 

Paralelamente, os estudantes podem frequentar cursos especiais opcionais que os 

preparam para exercer as suas funções futuras no setor da EAPI num ambiente 

profissional multicultural. 

4.5. Condições de trabalho 

4.5.1. Pagamento do pessoal 

As condições de trabalho, nomeadamente o salário, as regalias e o ambiente de 

trabalho, são importantes para a qualidade do pessoal. Estas condições de trabalho 

gerais podem influenciar a satisfação profissional, outro elemento importante para 

uma interação positiva com as crianças53. Estas condições de trabalho são 

influenciadas por diversos aspetos, mas centraremos a análise do estudo no nível 

salarial e nos rácios pessoal/crianças. Os salários baixos reduzem a atratividade 

material de pessoal potencialmente qualificado para trabalhar no setor. Aspeto 

                                                 
52  Conselho Nacional de Educação da Finlândia (2012), Vocational qualifications in child care and education and 

family welfare, children’s instructor, p. 9.  
53  OCDE (2011), Starting Strong III: a quality toolbox for Early Childhood Education and Care, OECD 

Publishing. 
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igualmente importante, de um modo geral, os baixos salários reforçam a perceção de 

que trabalhar no setor da EAPI corresponde a um estatuto socioeconómico 

relativamente baixo, pelo que existe o risco de o setor não conseguir atrair pessoal 

verdadeiramente empenhado54. Os baixos salários estão também ligados a maiores 

taxas de rotatividade do pessoal, que se sabe terem efeitos prejudiciais na qualidade 

dos serviços de EAPI55. Deste modo, o Parlamento Europeu incentiva os Estados-

Membros a, idealmente, pagarem ao pessoal da EAPI salários ao nível dos professores 

do ensino primário.  

 

Mais abaixo, são comparadas, no conjunto da UE, as despesas com os salários de 

professores do nível 0 (nível pré-primário) da CITE. Em geral, este nível atrai pessoal 

com mais habilitações e qualificações do que os grupos que lidam com as crianças 

mais pequenas. Infelizmente, não há dados disponíveis a nível da UE sobre os salários 

do pessoal que lida com estes grupos etários mais jovens. Baseámo-nos no rico 

acervo de dados compilados pela rede Eurydice, seguindo igualmente as suas 

definições. Assim, lançamos um olhar sobre o «salário mínimo bruto anual 

estabelecido por lei»56. O indicador mais utilizado para comparar as despesas 

financeiras dos Estados-Membros com o pessoal docente é a relação entre o salário e 

o PIB per capita do país em causa57.  

 

No gráfico seguinte, comparamos o salário a nível nacional dos professores a tempo 

inteiro do ensino pré-primário em 2011 (ano letivo de 2011/2012) em percentagem do 

PIB per capita, expresso em euros a preços correntes no ano de referência de 2011. O 

gráfico exibe diferenças de despesas consideráveis, desde 1,3 vezes o PIB per capita 

em Portugal e Chipre até cerca de 0,4 na Eslováquia e na República Checa.  

 

                                                 
54  Ackerman, D. (2006), «The costs of being a child care teacher: Revisiting the problem of low wages». 

Educational Policy, Vol. 20, n.º 1, pp. 85-112.  
55  Smith, P.R. (2004), «Caring for Paid Caregivers: Linking Quality Child Care with Improved Working 

Conditions», University of Cincinnati Law review, 73 (2), 399-431.  
56  Este é definido como o montante bruto pago pelo empregador no período de um ano, incluindo um 13.º mês 

e o subsídio de férias (se aplicáveis), excluindo as contribuições do empregador para pensões e para a 
segurança social. O limite mínimo corresponde aos salários que os funcionários recebem no início da carreira. 

Comissão Europeia – DG EAC Eurydice (2012), Teachers and schoolheads’ salaries and allowance in Europe 
2011/12. 

57  Idem, p. 8. 
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Figura 8: Salários mínimos médios no setor da EAPI em % do PIB per capita 
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Fonte: Panteia (autor), Dados do PIB do Eurostat, dados dos salários da Eurydice 201058.  

 

Em muitos Estados-Membros ser profissional do setor da EAPI não é tido como popular 

ou prestigiante. Na Irlanda, por exemplo, considera-se, de um modo geral, que os 

profissionais do setor se situam num nível «inferior» ao dos professores do ensino 

primário, o que é sentido tanto em termos de exercício profissional como de 

remuneração. É consensual que os profissionais da EAPI são mal pagos pelo volume 

de trabalho que executam. No entanto, devido à presente situação económica que se 

vive na Irlanda, isso não dificulta grandemente o recrutamento de pessoal por parte 

dos serviços. Em Espanha, se bem que as despesas com os salários do pessoal sejam 

relativamente elevadas, os profissionais queixam-se também de serem pouco 

valorizados59. A legislação mantém-se sem alterações por poucos anos, os rácios 

pessoal/crianças são crescentes, existe uma falta de continuidade entre os dois ciclos 

da educação pré-primária e os recursos humanos e materiais revelam-se insuficientes. 

Estes fatores contribuem para uma menor satisfação profissional e para depreciar o 

estatuto do setor da EAPI em geral.  

 

Por outro lado, na Alemanha, o governo federal financia o programa «Profis für die 

Kita» para tentar atrair pessoal altamente qualificado e, ao mesmo tempo, elevar a 

avaliação societal da profissão de ama60. O programa retrata a profissão de ama como 

um trabalho bom e seguro. Porém, os profissionais no terreno relatam uma maior 

                                                 
58  *AT: com base na «plataforma Educare».*BE: as três comunidades têm níveis salariais diferentes, 

tendo a referência sido o PIB nacional. *EE: não há níveis mínimos/máximos fixados a nível nacional, 
sendo indicado o salário médio. *ES: os níveis salariais são calculados como média ponderada dos 
diferentes salários praticados nas comunidades autónomas. *NL: com base na convenção coletiva de 
trabalho para o setor da EAPI de 2011. *PL: o nível salarial mínimo baseia-se no nível de 
qualificações. Visto que 90 % do pessoal docente é sobrequalificado, o salário real é também superior 
ao indicado na figura. *RO: não havia dados do PIB de 2011 disponíveis, tendo sido utilizados os de 

2010. 
59  www.waece.org/AMEIestudio_opinion2011.pdf.   
60  http://www.runder-tisch.eu/ (visitado em 6 de março). 

http://www.runder-tisch.eu/
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carga de trabalho e as associações de pais, por exemplo, observam que o pessoal 

precisa de mais tempo sem contacto com as crianças para elaborar planos 

pedagógicos ou envolver mais os pais nas atividades. A Finlândia distancia-se ainda 

mais de uma avaliação negativa geral dos profissionais da EAPI. Em comparação com 

outros países, a profissão de professor (do setor da EAPI) é altamente valorizada. 

Graças a este estatuto social elevado e às boas condições de trabalho, a profissão 

docente é uma carreira atrativa para os estudantes, o que permite à Finlândia 

selecionar um número muito restrito de jovens professores altamente qualificados com 

formação universitária (apenas 10 % dos candidatos são admitidos). Geralmente, 

estas condições positivas são apontadas como fatores que contribuem para uma 

educação e acolhimento de maior qualidade, sendo igualmente relacionadas com as 

elevadas classificações que a Finlândia sustentadamente obtém nos testes 

internacionais do PISA.  

4.5.2. Rácios pessoal/crianças 

Outro fator específico que afeta as condições sistémicas da qualidade do pessoal é o 

número de crianças colocadas sob a supervisão de um professor de EAPI. Por sua vez, 

o impacto dos rácios pessoal/crianças no trabalho dos profissionais de EAPI afeta a 

qualidade geral dos serviços do setor. Efetivamente, a investigação académica detetou 

um efeito importante do chamado rácio pessoal/crianças das instituições de EAPI na 

qualidade do serviço. O presente estudo não analisou os serviços de acolhimento de 

crianças mais pequenas, pois há menos dados disponíveis sobre esta categoria. Em 

vez de considerar as disposições (legislativas) nacionais em matéria de rácio 

pessoal/crianças, será mais útil avaliar os rácios pessoal/crianças reais, segundo os 

dados da OCDE61. A base de dados sobre as famílias da OCDE divide as crianças 

equivalentes a tempo inteiro matriculadas em programas de educação pré-escolar pelo 

número total de funcionários equivalentes a tempo inteiro por país. A figura abaixo 

distingue o contacto com o pessoal docente do rácio que inclui todos os tipos de 

pessoa. Em certas estruturas, o pessoal menos qualificado auxilia os professores na 

sala de aula, o que reduz a carga de trabalho do pessoal docente. Ao contrário das 

outras categorias comparadas, nesta, as diferenças a nível da UE situam-se dentro de 

limites razoáveis, sendo apenas de assinalar uma diferença considerável entre os 

«casos extremos», ou seja, entre os Estados-Membros com o melhor e o pior valor 

(Dinamarca e França, respetivamente). Na sua maioria, os Estados-Membros 

apresentam rácios pessoal/crianças relativamente idênticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61  Base de dados da OCDE sobre a família, www.oecd.org/social/family/database. 

http://www.oecd.org/social/family/database
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Figura 9: Rácios reais pessoal/crianças com mais de 3 anos 
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Fonte: Base de dados sobre as famílias da OCDE, 201062 

 

Observe-se que a figura acima apresenta dados relativos aos rácios médios 

pessoal/crianças «reais», não indicando se existem normas nacionais aplicáveis aos 

rácios pessoal/crianças. Não obstante, estes rácios são amiúde definidos e formulados 

sob a forma de normas de qualidade nacionais (ou regionais) e integram 

frequentemente os critérios de acreditação. A Irlanda, por exemplo, que estipula 

orientações muito rigorosas para os prestadores de serviços receberem financiamento 

para o ano pré-escolar gratuito, tem fixado um rácio pessoal/crianças de 1:11. O 

subsídio de capitação atribuído por criança só é pago mediante o cumprimento destes 

rácios. Deste modo, a Irlanda aplica um sistema rigoroso de financiamento central e, 

ao mesmo temo, garante o rácio pessoal/crianças. É de referir que, em setembro 

de 2012, a Irlanda reduziu o subsídio de capitação aos prestadores em 3 % e, em 

seguida, subiu o rácio máximo pessoal/crianças de 1:10 para 1:11, para que os 

prestadores tivessem igualmente menos despesas. Nos Países Baixos, os rácios 

pessoal/crianças do acolhimento infantil geral e dos jardins infantis da fase pré-

escolar obedecem a legislação nacional bastante exigente. Assim, o rácio vai de 1:4 

para as crianças de 0 anos de idade a 1:8 para as crianças de 3-4 anos. O tamanho 

máximo dos grupos varia entre 12 a 16 crianças por grupo. Não existem rácios 

pessoal/crianças na escola primária, tendo uma turma do ensino primário um tamanho 

médio atual de 22-23 crianças63. 

 

A Finlândia estabelece a nível nacional o rácio pessoal/crianças dos serviços de 

acolhimento mas, como os municípios controlam a maioria das políticas em matéria de 

EAPI, na prática, podem nem sempre respeitar essas disposições64. Acresce que os 

contextos municipais variam significativamente no território finlandês. No caso do 

programa pré-escolar (destinado às crianças de 6 anos), não há rácios 

                                                 
62  http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm. 
63  Ministério da Educação dos Países Baixos (2012), Carta ao Parlamento, 15 de novembro de 2012, n.º 44785.   
64  Karila, K. (2008): «A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education», European Early 

Childhood Education Research Journal, 16:2, 210-223. 

http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm


Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 

____________________________________________________________________________________________ 

 64 

pessoal/crianças fixados, mas o ministério recomenda a formação de turmas com 

20 alunos. Embora seguida em termos gerais, esta recomendação não tem um 

acompanhamento muito rigoroso. Neste caso, a qualidade é garantida pela 

possibilidade de os pais reclamarem junto do organismo administrativo local. Em 

Espanha, a Lei da Educação de 2006 confere às administrações educativas das 

comunidades autónomas autoridade para definir os requisitos aplicáveis aos 

prestadores de serviços de EAPI, em termos de rácios professor-alunos, instalações e 

número de vagas. O rácio oficial das regiões difere consoante as diferentes idades das 

criança do ensino pré-escolar. Contudo, perante o atual clima económico e a 

diminuição do financiamento, na prática, os prestadores espanhóis do setor da EAPI 

são obrigados a ficar aquém dos rácios professor/crianças, ampliando a dimensão das 

turmas. 

4.6. Conclusões gerais 

A existência de pessoal competente é vista como um fator crucial para prestar serviços de 

EAPI de qualidade. Embora se possa considerar a competência do pessoal de muitas 

formas, foram comparadas as qualificações iniciais exigidas ao pessoal da EAPI. Existem 

muitas diferenças a nível da UE, que variam entre qualificações ao nível do ensino 

secundário ou equivalente, diplomas do ensino profissional ou diplomas universitários. 

Embora seja geralmente tido como um indicador de qualidade relevante, o nível de 

qualificações representa apenas uma medida bruta para comparar a diversidade de 

requisitos mínimos de qualificação no conjunto da UE. No entanto, em termos gerais, o 

pessoal da EAPI com qualificações ao nível do ensino superior está mais capacitado para 

interagir com as crianças com nexo, contribuir para o desenvolvimento da linguagem e 

refletir sobre as suas atividades e as dos seus colegas. Como tal, o pessoal com formação 

superior pode contribuir continuamente para o desenvolvimento da qualidade.  
 

A par das qualificações de base, foram lançadas, no conjunto da UE, iniciativas com vista à 

profissionalização da atual força de trabalho da EAPI, que deverá contribuir para atingir 

níveis de qualidade mais elevados. Este é um aspeto particularmente importante para as 

estruturas mais informais de acolhimento familiar, mas igualmente benéfico para a força de 

trabalho «regular» da EAPI, através do desenvolvimento profissional contínuo. Esta 

formação suplementar incentiva o pessoal a refletir sobre as suas atividades e, com isso, a 

trabalhar para o desenvolvimento da qualidade. Tal como sucede ao nível das qualificações 

iniciais, é fundamental que os prestadores de serviços de EAPI reflitam de forma crítica 

sobre o seu trabalho, de modo a aumentarem os níveis de qualidade de forma eficaz. Por 

conseguinte, o desenvolvimento profissional contínuo deve constituir um elemento crucial 

dos requisitos aplicáveis ao pessoal com vista ao desenvolvimento da qualidade.  
 

Não raro, o trabalho com «crianças provenientes de meios sociais desfavorecidos» implica a 

formulação de orientações e requisitos de competências suplementares. Embora, de um 

modo geral, essas competências integrem os programas de formação regulares do pessoal 

da EAPI, certos países não lhe prestam particular atenção. No entanto, uma abordagem 

especializada pode produzir efeitos importantes, nomeadamente para chegar com eficácia a 

comunidades de meios sociais desfavorecidos. 
 

O presente capítulo passou em revista a diversidade de requisitos de qualificação existentes 

a nível da UE e, ao mesmo tempo, evidencia a necessidade de uma força de trabalho da 

EAPI suficientemente qualificada. A atual crise económica e financeira e as limitadas 

disponibilidades de financiamento instam os Estados-Membros a fazerem escolhas críticas. 

Não obstante, as conclusões do presente capítulo recomendam a manutenção ou mesmo 

um maior desenvolvimento de requisitos de pessoal suficientes. Se não houver recursos 



Qualidade da Educação e Acolhimento na Primeira Infância 

____________________________________________________________________________________________ 

 65 

financeiros para mais, os Estados-Membros devem apoiar pelo menos a existência de um 

funcionário com formação de nível superior por serviço de EAPI, com capacidade para 

refletir criticamente sobre as atividades diárias da estrutura de acolhimento, as atividades 

dos colegas e a aplicação das orientações curriculares nacionais. Esta reflexão crítica pode, 

seguidamente, ser feita pelos outros funcionários, de modo a elevar a qualidade das 

interações com as crianças. Em suma, é fundamental que as estruturas possibilitem e 

facilitem o trabalho e as iniciativas dos profissionais do setor da EAPI. Só através dessas 

estruturas é que os profissionais da EAPI podem procurar elevar os padrões de qualidade.   
 

Finalmente, as condições de trabalho, nomeadamente o ambiente de trabalho, o salário e 

as regalias, são também fundamentais para a qualidade do pessoal, servindo ainda para 

atrair pessoal mais qualificado. Estas condições de trabalho podem influenciar a satisfação 

profissional, outro elemento fundamental para uma interação positiva com as crianças. O 

presente estudo assinalou grandes diferenças em termos de despesas salariais e diferenças 

mais modestas nos rácios pessoal/crianças entre os Estados-Membros.   
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5. A EAPI NA EUROPA: PROGRAMAS CURRICULARES 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 De um modo geral, os investigadores e decisores políticos concordam que é 

importante que as crianças desenvolvam não só os aspetos cognitivos necessários 

para a entrada no ensino primário, mas também os elementos não cognitivos, 

igualmente importantes para alicerçar a aprendizagem ao longo da vida. Apesar de 

este equilíbrio ser, em termos gerais, mantido, constata-se, a nível da UE, uma 

grande variação no grau de pormenor que caracteriza a formulação das orientações 

curriculares nacionais. 

 No entanto, a par dos «documentos oficiais» dos programas curriculares nacionais, 

o presente estudo deteta uma tendência orientada para objetivos mais educativos, 

como as aptidões de cálculo e a literacia. Esta tendência manifesta-se sobretudo 

com a introdução de anos pré-escolares em toda a Europa. Para exemplificar estes 

novos programas, o presente capítulo lança um olhar mais atento sobre a Roménia, 

que introduziu um ano pré-escolar em 2012.  

 Em todos os países, assiste-se ao desenvolvimento de iniciativas políticas que visam 

chegar às crianças em risco e incluí-las nas atividades curriculares existentes para 

crianças pequenas. No entanto, o presente capítulo revela que os objetivos e, 

consequentemente, os resultados dessas atividades de sensibilização diferem 

frequentemente entre os agentes que as executam e entre as várias regiões. São 

necessários mais dados para tomar opções políticas sensatas e fundamentadas com 

vista ao sucesso destas iniciativas no futuro. O presente estudo demonstra que os 

profissionais de EAPI com elevado nível de formação são cruciais para chegar com 

êxito às crianças em risco.  

5.1. Introdução 

Apesar da competência do pessoal ser um aspeto fulcral da EAPI, importa não 

subestimar o papel dos programas curriculares na qualidade global da mesma. Por 

programas curriculares entende-se os «conteúdos e métodos que substanciam a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança»65. Os programas curriculares orientam 

o pessoal docente quanto aos conteúdos do ensino e à forma de os transmitir com 

eficácia. Estão, portanto, claramente ligados à qualidade do pessoal, mas não deixam 

de merecer uma atenção especial por si mesmos. A Comissão Europeia e o Parlamento 

Europeu sublinham ambos a necessidade de orientações curriculares equilibradas, que 

contribuam tanto para os aspetos cognitivos mais como para lançar as bases da 

aprendizagem. O presente capítulo avalia comparativamente os objetivos, conteúdos e 

práticas dos Estados-Membros da UE. Além disso, descreve várias boas práticas 

identificadas na Europa.  

                                                 
65  OCDE (2011), Starting Strong III, p. 82. 
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5.2. Objetivos das orientações curriculares 

Antes de se debruçar sobre o conteúdo das diferentes estruturas curriculares, esta 

secção avaliará primeiro os objetivos formulados para os serviços de EAPI. Esses 

objetivos justificam, de forma implícita ou explícita, o conteúdo e a prática das 

orientações curriculares, devendo, portanto, ser avaliados em primeiro lugar. As 

diferenças dos objetivos políticos estão na origem das diferentes formas de prestar os 

serviços de EAPI. Se, por exemplo, a EAPI for vista como o instrumento para 

aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho, poderá ter uma 

focalização diferente do que se for explicitamente considerada como o instrumento 

principal de apoio ao desenvolvimento da criança numa fase posterior da vida. Outro 

objetivo associado à EAPI prende-se com a integração das crianças na sociedade, 

promovendo a interação com outras crianças. A EAPI pode ainda ser, por exemplo, um 

instrumento de proteção de crianças vulneráveis, por permitir detetar precocemente 

situações de negligência e maus tratos, ou de combate a pobreza. Porém, de um 

modo mais geral, constata-se, por toda a UE, uma atenção crescente aos objetivos 

educativos nos programas destinados a crianças com mais de três anos. Cada vez 

mais, o foco incide sobre a preparação das crianças para a entrada no ensino 

primário.  

 

Ao mesmo tempo que valoriza a diversidade europeia de objetivos e abordagens no 

domínio da EAPI, a OCDE concorda com a ideia expressa na comunicação da Comissão 

de que os programas curriculares devem ser bem pensados e aplicados. Para o efeito, 

a maioria dos Estados-Membros tem programas curriculares nacionais focalizados nos 

aspetos educativos para crianças mais velhas. Contudo, quanto às crianças mais 

pequenas, há um bom número de Estados-Membros que não definem orientações 

curriculares a nível nacional, que são, em vez disso, formuladas pelo prestador ou 

pelo órgão de poder local. De igual modo, a UE caracteriza-se por grandes diferenças 

no que se refere à idade de início dos programas da EAPI ou à força vinculativa das 

orientações nacionais. A figura abaixo apresenta um panorama das orientações 

nacionais ou regras curriculares relativas às crianças mais pequenas (0-3 anos) 

definidas pelos Estados-Membros, ilustrando a diversidade existente a nível da UE. 

Certos Estados-Membros delegam nos prestadores a definição das normas de 

aprendizagem das crianças mais pequenas, enquanto outros definem programas desde 

o nascimento até à escola primária. Essas orientações curriculares integradas da EAPI, 

que estabelecem um programa estruturado, mas de linhas mal definidas, mesmo para 

as crianças mais pequenas, existem principalmente nos países nórdicos, mas também 

no Reino Unido e na Irlanda.  
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Figura 10: Orientações curriculares definidas a nível nacional 

 

Fonte: Panteia (autor), com base nos dados da Eurydice 2009; dados da Irlanda recolhidos pelo autor 

 

Importa ressalvar, neste contexto, que a existência de quadros ou orientações 

curriculares nacionais não obsta necessariamente a que os prestadores locais 

elaborem um programa curricular específico, igualmente ponderado e completo. Em 

muitos casos, o programa curricular nacional limita-se a apontar objetivos, 

orientações ou resultados de aprendizagem, deixando o restante trabalho de 

elaboração às instituições. Efetivamente, existe uma grande variabilidade entre os 

Estados-Membros no que toca ao grau de pormenor dos quadros nacionais, que não é 

captada pela figura acima. No entanto, as normas curriculares comuns podem ter 

várias vantagens. A título de exemplo, o estabelecimento de normas nacionais claras 

pode mesmo garantir os níveis de qualidade de diferentes instituições e grupos etários 

e, desse modo, dar origem a uma oferta educativa mais equitativa, sendo esta, 

precisamente, um objetivo político partilhado por todos os Estados-Membros66. Por 

outro lado, a OCDE reconhece o risco de as normas nacionais poderem limitar a 

liberdade e a criatividade do pessoal dos serviços de EAPI. Por conseguinte, considera-

se fundamental que todas as partes interessadas participem no processo de 

estabelecimento das orientações curriculares.  
 

Na Alemanha e nos Países Baixos, não há orientações específicas para as crianças 

mais pequenas. Nestes países, os prestadores de serviços são livres de determinar os 

programas pedagógicos para estas crianças. Na Alemanha, esta liberdade encaixa 

bastante bem na forma como a EAPI está organizada. Muitas das organizações de 

caridade que operam a nível nacional (igrejas, organizações sindicais, Cruz Vermelha) 

prestam serviços de acolhimento e, em função do contexto em que se inserem, podem 

definir as suas atividades curriculares. Nos Países Baixos, o próprio setor da EAPI 

desenvolveu recentemente quadros pedagógicos para procurar melhorar a qualidade 

                                                 
66  OCDE (2012), Starting Strong III.  
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pedagógica nos seus serviços. Os prestadores são livres de utilizarem ou não os 

elementos destes quadros. 

 

Na Finlândia, as orientações no domínio da educação e acolhimento das crianças mais 

pequenas são formuladas pelo Instituto Nacional da Saúde e do Bem-Estar. A nível 

nacional, estão definidas várias orientações curriculares de base, abordadas mais 

abaixo. Contudo, a nível local, estas orientações materializam-se em normas mais 

específicas dos serviços de EAPI. Estas orientações locais permitem alinhar as práticas 

locais com as orientações gerais estabelecidas a nível nacional. Num processo em tudo 

semelhante, em Espanha, os objetivos curriculares principais dos serviços de EAPI 

constam, por princípio, da legislação nacional e das comunidades autónomas. A Lei 

Geral da Educação de Espanha estipula que as comunidades autónomas devem 

desenvolver essas orientações curriculares, mas o grau de cumprimento efetivo desta 

disposição varia consoante as regiões. Na verdade, no início de 2013, apenas 6 das 

17 comunidades autónomas tinham já desenvolvido as orientações curriculares67. De 

qualquer modo, os prestadores têm autonomia para decidir os seus programas, com 

base nos objetivos definidos a nível nacional. Na Roménia, existem orientações 

específicas para cada grupo etário, de modo a estabelecer desafios adequados às 

crianças. Em contrapartida, a Irlanda, introduziu recentemente um quadro curricular 

nacional (Aistear) aplicável às crianças dos 0-6 anos, que integra todo o 

desenvolvimento da criança num conjunto abrangente de orientações. Em comparação 

com outros Estados-Membros, o quadro Aistear propõe um conjunto mais 

pormenorizado de orientações. Contudo, quanto mais pormenorizadas forem as 

orientações curriculares, mais facilmente estas podem entrar em conflito com outras 

normas nacionais. Por exemplo, o quadro curricular Aistear centra-se nas atividades 

lúdicas e pretende deixar as crianças «aprenderem através da descoberta». Tal 

intenção pode entrar em conflito com os requisitos de saúde e segurança em vigor, 

que exigem a segurança e a inexistência de perigos potenciais em determinados 

parques infantis.  

 

5.3. Conteúdo das orientações curriculares 

Uma das discussões atualmente travadas na literatura de investigação sobre os 

programas curriculares da EAPI respeita ao equilíbrio entre os elementos cognitivos 

(literacia, matemática) e não cognitivos (competências como a perseverança e a 

motivação) das orientações curriculares. A OCDE e a Comissão Europeia salientam que 

importa atentar no equilíbrio entre estes dois aspetos68. A presente secção analisa-os 

a ambos e, seguidamente, procura fazer um levantamento comparativo das 

abordagens existentes do conteúdo curricular a nível da UE. É difícil distinguir de 

forma clara os requisitos curriculares, pois certos Estados-Membros não formulam 

normas curriculares a nível central ou, por exemplo, não têm um sistema integrado de 

EAPI, pelo que preveem exigências diversas para os diferentes grupos etários. Deste 

modo, longe de ser exaustivo, será apresentado um levantamento, a nível da UE, das 

principais diferenças das orientações curriculares aplicáveis aos diferentes grupos 

etários.  

 

 

 

 

 

                                                 
67  Entrevista pessoal 
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Em geral, as orientações curriculares sublinham, em princípio, uma abordagem 

equilibrada e «abrangente» do desenvolvimento da criança. Em todos os tipos de 

serviços de EAPI, os programas curriculares incluem princípios de aprendizagem 

através das brincadeiras e através da descoberta. Estes princípios tanto podem ser 

mencionados de forma explícita, como na Irlanda e na Finlândia, ou de forma mais 

implícita, como na Roménia ou em Espanha. Nestes casos de menção mais implícita, 

os princípios de equilíbrio podem ser extraídos da filosofia que está por trás das 

orientações curriculares, mas não são explicitamente referidos como um objetivo ou 

princípio subjacente às orientações. 

 

O fato de existirem orientações nacionais não significa automaticamente que todos os 

prestadores ofereçam programas ou abordagens semelhantes em si mesmas. Em 

Espanha, por exemplo, os centros podem dar prioridade ao desenvolvimento da 

linguagem e dedicar tempo à interação num idioma secundário para desenvolver as 

competências linguísticas da criança. Ao invés, outros prestadores centram-se na 

música e dedicam mais tempo a atividades musicais. Na Irlanda, existe uma grande 

variedade de diferentes serviços de acolhimento baseados em princípios pedagógicos 

diversos, que vai de um número relativamente grande de serviços baseados nos 

princípios de Montessori aos serviços de acolhimento especificamente focalizados no 

desenvolvimento da língua irlandesa («Naionra»).  

 

A Roménia, por outro lado, definiu um programa curricular mais pormenorizado a nível 

nacional. Em 2008, o ministério da Educação, da Investigação e da Juventude, 

encetou um projeto de renovação do programa curricular e identificou uma série de 

domínios (também denominados domínios de experiência), os quais estruturam o 

programa curricular nacional. Entre estes estão o domínio estético e criativo, o 

domínio do homem e da sociedade, a linguagem e a comunicação, a ciência e dos 

domínios psicomotores. Estes domínios atribuem um grande importância à promoção 

das capacidades cognitivas. Enquanto, na maioria dos Estados-Membros, são apenas 

mencionados alguns domínios necessitados de uma maior atenção, o programa 

curricular nacional romeno apresenta uma proposta de divisão de horas dedicadas a 

cada atividade. Estas disposições dão também exemplos concretos e sugerem 

materiais a utilizar pelos profissionais da EAPI, o que muitas vezes acontece. A fim de 

facilitar a transição das crianças dos serviços de acolhimento para o ensino primário, a 

Roménia introduziu, em 2012, um ano pré-escolar obrigatório para as crianças de 

6 anos, assente num programa curricular específico. Esta iniciativa é a seguir descrita 

em maior pormenor.  

 

 

O programa curricular e o recente ano de preparação - Roménia 

O conceito de «ano de preparação» (o termo romeno é «clasa pregătitoare») é uma 

novidade no quadro educativo romeno, introduzida pela recém-aprovada Lei n.º 1 de 

2011 relativa à Educação Nacional. O ano de preparação destinado às crianças de 

seis anos consiste num programa de um ano que pretende colmatar o hiato entre o 

jardim infantil e o ensino primário, proporcionando à criança um ano de transição que 

lhe permita ir-se habituando gradualmente às regras e aos princípios do ensino 

primário. Tem um programa curricular virado para os objetivos educativos, mas 

mantendo ainda elementos lúdicos. O ano de preparação foi oficialmente lançado em 

setembro de 2012.  

                                                                                                                                                            
68  OCDE Starting Strong I (2001), II (2006), III (2012), (COM(2011)066). 
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Em termos formais, o ano de preparação é a primeira etapa do ensino primário69. 

Contudo, estruturalmente, o ano de preparação representa um programa híbrido que 

engloba elementos da educação pré-escolar e primária. Os jogos e os contos continuam 

no epicentro das atividades educativas, agora estruturadas de acordo com um 

programa tipicamente escolar. Os educadores do ano de preparação recebem formação 

especializada que os prepara para as suas funções. Além disso, o educador que orienta 

o ano de preparação será também o educador nos quatro anos seguintes de ensino 

primário. Esta continuidade possibilita que os educadores conheçam melhor cada 

criança, e as suas necessidades e capacidades, e tirem partido desse melhor 
conhecimento ao longo dos anos seguintes.  

O programa curricular é mais estruturado do que nos jardins infantis70. Especifica os 

objetivos visados, mas dá ao educador uma liberdade considerável para escolher o 

caminho para os atingir. A fim de auxiliar o educador, o Governo delineou uma 
metodologia aplicável71. No âmbito do estudo do país realizado para a elaboração do 

presente relatório, foi estudado um jardim-de-infância em Boors, condado de Bihor, 

noroeste da Roménia, que esteve entre os primeiros a introduzir o ano de preparação. 

Este estabelecimento leciona várias disciplinas, tais como a língua romena, a língua 

minoritária (húngaro), matemática, artes visuais e música. Por dia, são lecionados em 

média 4 disciplinas. Cada aula dura 35 minutos, com 15 minutos de intervalo. O 

educador frisou que esta divisão é bastante flexível e que, dependendo dos interesses 

das crianças, a duração da aula pode ser prolongada. Embora os programas pareçam 
ser bastante rigorosos, os professores aplicam-nos de uma forma relativamente branda. 

A participação dos pais no estabelecimento dos contornos do ano de preparação é 
fundamental72. De igual modo, interessa referir a perceção dos pais em relação ao ano 

de preparação. Em Bors, os pais mostravam-se altamente satisfeitos com a iniciativa. A 

perceção geral era a de que as crianças tinham a oportunidade de integrar o ambiente 

de uma escola e os pais tinham menos encargos e burocracia no processo de 
integração. 

Dado a sua introdução ser muito recente, o ano de preparação depara-se ainda com 

vários desafios de ordem prática que terá de superar. Por exemplo, as autoridades 

locais têm de decidir se desejam manter os programas nos jardins infantis ou começar 

a disponibilizá-los na escola primária. Além disso, a disponibilidade de equipamentos 

nos serviços continua a ser um desafio importante. O Governo forneceu um 

determinado volume de equipamento a cada instituição. Porém, os profissionais da EAPI 

consideram-no muitas vezes insuficiente para cumprir as orientações curriculares.  

                                                 
69  Artigo 29.º da Lei n.º 1 de 2011, relativa à Educação Nacional da Roménia, Gazeta Oficial I, n.º 18 (10 de 

janeiro de 2011), disponível em:  
 http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php (último acesso em 30 de 

março de 2013). 
70  Ministério da Educação, da Investigação e da Juventude da Roménia, Decreto n.º 3654, de 29 de março 

de 2012, relativo à Aprovação do Plano-Quadro Educativo para o ano de preparação (29 de março de 2012), 
disponível em: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945 (último acesso em 30 de março 
de 2013). Ver também Ministério da Educação, da Investigação e da Juventude da Roménia, Decreto 
n.º 3656, de 29 de março de 2012, relativo à Aprovação dos programas para o ano de preparação (29 de 
março de 2012), disponível em: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16947 (último acesso em 
30 de março de 2013). 

71  Roménia, Decreto n.º 3064, de 19 de janeiro de 2012, relativo à Aprovação da metodologia para as crianças 
do ano de preparação e do ano I no ano letivo de 2012/2013, disponível em: 
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16428 (último acesso em 30 de março de 2013). 

72  A título de exemplo, ver Ministério da Educação Nacional, Acordo sobre uma Posição Comum entre o 
Ministério da Educação Nacional, os sindicatos dos professores e a União Nacional de Associações de Pais do 

Ensino Pré-Universitário, referente à organização do ano de preparação no ano letivo de 2013/2014 (30 de 
janeiro de 2013), disponível em: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/18696 (último acesso em 
30 de março de 2013). 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
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5.4. Orientações suplementares para «crianças em risco» 

Programas curriculares bem definidos contribuem para uma melhor preparação para a 

escola na primeira infância. Não obstante, grupos específicos podem necessitar que 

seja dada uma atenção especial a determinados problemas, por exemplo, uma 

atenção suplementar no domínio da língua. De facto, as crianças com um 

desenvolvimento lento da linguagem ou provenientes de meios sociais desfavorecidos 

são frequentemente alvo de uma intervenção direcionada. Contudo, a investigação 

mostra que a intervenção direcionada acarreta um risco de estigmatização que mina 

os seus efeitos benéficos. Assim, mesmo numa situação de oferta universal dos 

serviços de EAPI, as normas curriculares nacionais têm igualmente em consideração 

as crianças com necessidades especiais.  

 

Na Alemanha (Renânia do Norte-Vestefália), as orientações curriculares estaduais 

atribuem prioridade à família como local privilegiado de início da aprendizagem. Por 

este motivo, e para evitar problemas numa fase posterior da vida, as crianças de 

meios sociais desfavorecidos carecem de uma atenção suplementar. Assim, no que 

toca ao desenvolvimento da linguagem, o programa curricular da Renânia do Norte-

Vestefália exige que as crianças sejam submetidas a avaliações linguísticas dois anos 

antes do início do ensino obrigatório73. Por dificuldades de aplicação, a realização 

destas avaliações linguísticas cabe aos professores dos serviços de acolhimento. No 

entanto, como cerca de 90 % das crianças com mais de 4 anos estão matriculadas 

nestes serviços, essa avaliação é bastante comum. Os centros familiares implantados 

por toda a Renânia do Norte-Vestefália providenciam uma infraestrutura adequada 

para facilitar ainda mais a aplicação destas exigências que, muitas vezes, extravasam 

a esfera de responsabilidades das instituições de acolhimento e requerem uma 

abordagem integrada do desenvolvimento da criança, em estreita colaboração com os 

pais. As crianças não abrangidas através destes canais «convencionais» podem sê-lo 

através dos controlos sanitários obrigatórios da primeira infância, os quais atentam 

também no desenvolvimento da linguagem. 

 

Nos Países Baixos, existem programas específicos para as iniciativas locais e os 

estabelecimentos de educação pré-escolar visarem os défices educativos das crianças 

provenientes de meios sociais desfavorecidos, na sua maioria grupos de migrantes 

instalados em zonas específicas das grandes cidades. O objetivo passa por diminuir, 

através de programas direcionados de educação pré-escolar, os défices educativos de 

crianças em risco entre os 2 e 6 anos de idade. Estes programas destinam-se 

sobretudo a melhorar a situação da criança com défice de linguagem, através do 

estímulo da linguagem. Os municípios são responsáveis pela organização de uma 

provisão suficiente de estruturas pré-escolares, bem como pela definição, identificação 

e integração das crianças em risco (os chamados «grupos-alvo») nas estruturas de 

educação pré-escolar. 

 

Na Roménia, a lei exige que os prestadores locais de serviços de EAPI elaborem um 

programa curricular especial para as crianças com necessidades especiais74. O 

programa curricular estabelece também a metodologia a aplicar a este grupo de 

crianças, que tem em consideração as suas necessidades e capacidades. É dada 

atenção especial à integração das crianças ciganas no sistema educativo. Por exemplo, 

as atividades dos jardins infantis são conduzidas em romeno e no idioma romani nas 

zonas em que a população é maioritariamente cigana. Há também exemplos de 

projetos que visam sensibilizar e integrar as crianças ciganas na educação da primeira 

                                                 
73  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (2012), 

Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen, p. 74.  

74  Ministério da Educação, da Investigação e da Juventude, Programa curricular de grupos/jardins de infância 

destinado a crianças com deficiência (2008), disponível em:  
 http://www.cnae.ro/documents/curriculum_pedagogie_curativa_prescolar.pdf (último acesso em 28 de 

março de 2013). 

http://www.cnae.ro/documents/curriculum_pedagogie_curativa_prescolar.pdf
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infância, de modo a poderem gozar da igualdade de oportunidades75. Em 2009, foi 

criado o Fundo para a Educação dos Ciganos com o objetivo de reduzir os obstáculos à 

educação das crianças ciganas76. Em junho de 2012, esta ONG lançou o projeto «Um 

Bom Começo». Através desta iniciativa, os jardins infantis de zonas com elevada 

população cigana foram completamente renovados e equipados para acolher crianças 

desta etnia. Além disso, entre 2009-2011, a organização Save the Children da 

Roménia e o ministério da Educação executaram o projeto «Preparação das crianças 

ciganas para o jardim infantil», que contou com o financiamento da União Europeia. 

Este projeto visava melhorar a educação na primeira infância das crianças ciganas da 

Roménia. 

 

As orientações curriculares finlandesas estabelecem que cada criança que necessite de 

apoio especial deve ter um «plano de apoio especial» personalizado e tendo como 

objetivo prioritário habilitar a criança a participar o mais possível nas atividades em 

grupo. As crianças com necessidades especiais podem, por exemplo, iniciar um ano 

mais cedo os programas pré-escolares, que têm como primeiro objetivo reduzir as 

diferenças individuais de aptidão para o início da vida escolar. A fim de incentivar o 

desenvolvimento da linguagem, o sistema finlandês permite especificamente que as 

crianças falem a língua materna nas instalações dos prestadores de EAPI. A língua 

materna pode ser uma das três línguas oficialmente reconhecidas na Finlândia 

(finlandês, sueco e sami) ou outra. O programa curricular básico refere-se 

especificamente às crianças ciganas, sublinhando a necessidade de, na medida do 

possível, haver instrução na língua romani. Assim, há um verdadeiro incentivo à 

utilização desta língua em centros de acolhimento com crianças ciganas. A utilização 

deste idioma como língua de instrução nas escolas passou a ser possível após a 

alteração constitucional de 199577. Em 1999, a legislação em matéria de educação foi 

objeto de uma nova reforma no sentido do aumento do financiamento público a duas 

semanais de instrução na língua materna, caso haja pelo menos quatro crianças 

falantes dessa língua no grupo78.  

 

Além de estabelecer o acesso universal e gratuito ao ano pré-escolar, a Irlanda 

disponibiliza outros serviços de EAPI apoiados pelo governo, em cooperação com 

organizações de caridade, em certas zonas desfavorecidas do país. Focalizados na 

intervenção precoce, estes programas têm uma forte componente comunitária para 

chegar a crianças que, de outro modo, ficariam à margem destas iniciativas. Espanha 

adota também um método assente na colaboração com outros atores dos setores 

social e da saúde para lidar com as crianças em risco. Neste país, o princípio geral da 

EAPI consiste numa abordagem personalizada que atenda às necessidades de cada 

criança. Quando os professores do ensino pré-escolar identificam uma situação de 

desvantagem na aprendizagem, é chamada uma equipa de intervenção precoce, que 

avalia a situação e organiza os cuidados e apoio necessários. Estas equipas são 

formadas por psicólogos e pediatras que colaboram com outras organizações sociais 

na prestação dos cuidados necessários. Cada região autonómica possui várias equipas 

deste tipo, cada uma delas servindo um conjunto de escolas. 

 

 

 
 

                                                 
75  A título de exemplo, ver Projeto educativo de integração de crianças ciganas nos jardins de infância, Jardim 

de infância n.º 18 da cidade de Alba Iulia (janeiro de 2006), disponível em: 
http://staticlb.didactic.ro/uploads/assets/82/49/0//proiect_educational.doc (último acesso em 8 de abril 
de 2013). 

76  Para consultar o sítio Web do Fundo para a Educação dos Ciganos, ver www.romaeducationfund.ro.  
77  Ministério dos Assuntos Sociais e da Saúde (2004), Finland’s Romani People. p. 21. 
78  Ministério dos Assuntos Sociais e da Saúde (2004), Finland’s Romani People. p. 22.  

http://staticlb.didactic.ro/uploads/assets/82/49/0/proiect_educational.doc
http://www.romaeducationfund.ro/
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5.5. Conclusões gerais 

A nível europeu, os documentos de orientação política alertam para a necessidade de 

orientações curriculares equilibradas. Importa que as crianças desenvolvam não só os 

aspetos cognitivos necessários para a entrada no ensino primário, mas também os 

elementos não cognitivos, igualmente importantes para alicerçar a aprendizagem ao 

longo da vida. Esta asserção parece, em princípio, não ter contestação entre os 

Estados-Membros. Em todos os países, as orientações curriculares nacionais 

sublinham a necessidade de atentar nos elementos cognitivos e não cognitivos do 

desenvolvimento da criança, em sintonia com objetivo dos programas curriculares 

equilibrados. As diferenças existentes prendem-se com o nível de tradução posterior 

destes princípios em orientações efetivas.  

 

Os objetivos subjacentes às orientações curriculares são elementos fulcrais para 

determinar os conteúdos curriculares. Embora a maioria dos Estados-Membros 

estabeleça orientações curriculares nacionais para crianças mais velhas, apenas cerca 

de metade define orientações nacionais para as crianças de 0 a 3 anos de idade. Além 

disso, estas orientações variam quanto à sua força vinculativa junto dos prestadores 

de serviços de EAPI. Por vezes, embora sejam muito estruturadas, estas orientações 

são de caráter geral, como na Finlândia e na Irlanda, sendo depois especificamente 

limadas, interpretadas e aplicadas pelos órgãos do poder local ou pelos prestadores. 

No entanto, podem também ser mais pormenorizadas, como na Roménia ou em 

Espanha, e dar menos margem de manobra para interpretações a nível local.  

 

Independentemente das orientações nacionais e das abordagens com programas 

curriculares equilibrados, é possível descortinar uma tendência geral para perseguir 

objetivos de cariz mais educativo. Esta tendência não exclui a possibilidade de esses 

objetivos serem atingidos através das brincadeiras e da exploração, mas aponta para 

uma focalização crescente nas aptidões de cálculo e na literacia. Manifesta-se 

sobretudo com a introdução de anos pré-escolares em toda a Europa. Constata-se que 

os grupos-alvo destes anos pré-escolares diferem consoante os Estados-Membros. 

Enquanto, na Roménia e na Finlândia, o ano pré-escolar se destina às crianças de 

6 anos antes do início da vida escolar, na Irlanda, este ano visa as crianças com 3-

4 anos e, nos Países Baixos, as crianças de 4 anos vão para as turmas infantis do 

ensino primário.  

 

Não raro, estes objetivos educativos pretendem reduzir as desigualdades entre as 

crianças, visando especificamente as crianças provenientes de meios sociais 

desfavorecidos. Os governos tentam reduzir estas desigualdades com a criação de 

programas específicos orientados para a melhoria da literacia e das aptidões de 

cálculo das crianças. São necessários mais dados para tomar opções políticas sensatas 

e fundamentadas com vista ao sucesso destas iniciativas no futuro. Neste contexto 

particular, o presente estudo revela claramente o papel fundamental dos profissionais 

da EAPI altamente qualificados.  

 

Em todos os países, são lançadas iniciativas políticas que visam chegar às crianças em 

risco e incluí-las nas atividades curriculares existentes para crianças pequenas. É 

necessário fazer o levantamento do êxito destas iniciativas, pois os objetivos e 

resultados destas atividades de inclusão expressos nas orientações curriculares 

diferem muito, e frequentemente, entre prestadores e diferentes regiões. O próximo 

capítulo versa sobre o tema final das formas de participação dos pais na EAPI e sobre 

o modo como essa participação pode levar a estratégias de integração bem-sucedidas.    
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6. A EAPI NA EUROPA: PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 Não é possível ter uma EAPI de alta qualidade sem a participação dos pais. São eles 

as principais partes interessadas no desenvolvimento das crianças. A participação 

dos pais torna-se ainda mais importante quando estão em causa grupos minoritários 

ou crianças provenientes de meios sociais desfavorecidos. Ela ajuda a reduzir as 

diferenças entre os ambientes familiar e escolar, contribuindo assim para a melhoria 

do desempenho escolar das crianças e para a diminuição das taxas de abandono em 

fases posteriores do percurso escolar. O presente capítulo mostra que, a nível da 

UE, a participação dos pais é uma matéria geralmente delegada nos prestadores, 

merecendo ainda assim alguma atenção por parte das leis, normas e regulamentos 

aplicáveis. 

 De igual modo, o presente capítulo distingue a participação dos pais focalizada na 

criança da focalizada no centro educativo. O presente estudo verificou existirem 

diferenças quanto ao âmbito de uma e de outra quer nas políticas a nível nacional 

quer nas práticas dos prestadores. Embora o grau de participação dos pais possa 

depender sobremaneira do contexto cultural, o presente capítulo assinala várias 

boas práticas levadas a cabo na Finlândia, Irlanda e Países Baixos, países em que 

foram desenvolvidas estratégias de sensibilização bastante concretas para envolver 

pais e crianças oriundos de grupos desfavorecidos. 

 Além disso, o presente capítulo também refere que a participação dos pais centrada 

no centro educativo, quando aliada às normas definidas pela autoridade 

competente, pode revelar-se um instrumento de garantia de qualidade bastante 

eficaz para os decisores políticos, que muitas vezes fazem por aumentar a qualidade 

mediante uma regulamentação ou supervisão mais exigente. Se os profissionais da 

EAPI devidamente qualificados forem eficazes na sensibilização dos pais, a 

participação destes na EAPI pode desempenhar um papel importante na sustentação 

dos padrões de qualidade.  

6.1. Introdução 

Apesar de a Comissão Europeia apelar à cooperação entre os serviços de EAPI e os 

pais para tornar a transição casa-escola tão natural quanto possível, a comunicação 

de 2011 dedica muito pouca atenção ao papel dos pais, os «educadores principais» 

das crianças pequenas. O Parlamento Europeu sublinha mais claramente o papel 

central dos pais e a necessidade de os serviços terem os desejos e exigências dos pais 

em consideração. Na verdade, o Parlamento Europeu considera também que uma 

licença parental com uma duração suficientemente longa constitui uma componente 

fundamental de uma política de EAPI eficaz79.  

 

Deste modo, o presente capítulo irá apurar como definiram os Estados-Membros as 

suas políticas nacionais em matéria de participação dos pais na EAPI e as suas 

implicações práticas nas atividades do setor. A participação dos pais não se cinge a 

auscultar as opiniões e exigências dos pais, pode também consubstanciar-se em 

programas de educação parental ou outros tipos de assistência na educação dos filhos. 
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O presente capítulo propõe-se, nomeadamente, assinalar, no espaço da UE, várias 

boas práticas no domínio da participação dos pais.   

6.2. Participação dos pais na UE 

Todos os estudos académicos sobre os efeitos positivos de uma EAPI de alta qualidade 

no desenvolvimento da criança referem que, de uma maneira ou de outra, as crianças 

passam a maior parte do tempo no seu ambiente familiar, onde interagem com pais, 

irmãos, familiares e, por exemplo, vizinhos. Assim, mesmo com uma EAPI de alta 

qualidade, o comportamento dos pais continua a ser fulcral para o desenvolvimento 

dos seus filhos. Alguns estudos sugerem mesmo que conhecimento que os pais têm 

dos seus filhos é mais suscetível de fomentar um desenvolvimento cognitivo que a 

relação mais distante com o profissional de EAPI nunca conseguirá. Importa, pois, que 

os serviços de EAPI mantenham uma cooperação próxima com os pais das crianças80.  

 

No contexto especial dos grupos minoritários, a investigação realizada a nível 

internacional aponta para uma relação entre o sucesso em fases mais adiantadas do 

percurso escolar e o equilíbrio entre os ambientes escolar (EAPI) e familiar81. Assim, a 

componente parental dos serviços de EAPI é muito importante, visto que melhora o 

desempenho das crianças e poderá reduzir as taxas de abandono em fases posteriores 

do percurso escolar82. Outros estudos mostram que, isoladamente, a participação dos 

pais não melhora os progressos da criança em termos de desenvolvimento. Em vez 

disso, e na sequência da sua participação nas atividades da EAPI, são as maiores 

aspirações e expectativas dos pais em relação aos seus filhos que induzem um melhor 

desempenho destes em fases posteriores da vida83. Mais do que o conteúdo das 

iniciativas ligadas à participação dos pais, é a participação propriamente dita que deve 

ocupar um papel central numa EAPI de qualidade. Independente da forma como o 

mecanismo de causalidade funciona, é óbvio que os pais devem participar nas 

atividades diárias dos serviços de EAPI.  Ao mesmo tempo, importa ter presente que o 

nível adequado de participação dos pais depende sobremaneira do contexto cultural, 

pelo que pode não se coadunar com uma lista de verificações exaustiva elaborada 

para fins comparativos84. Para esse efeito, a OCDE identificou seis tipos principais de 

programas de participação parental construtiva nos serviços de EAPI, que podem ser 

utilizados como termos de comparação. 

                                                                                                                                                            
79  Parlamento Europeu (2011), Resolução, de 12 de maio de 2011, sobre a aprendizagem durante a primeira 

infância na União Europeia, 2010/2159/INI, e debate associado do projeto de relatório.  
80  Tizard and Hughes 2003; NESSE 2009. 
81  Dee, T. (2004), «Teachers, race, and student achievement in a randomized experiment», The Review 

of Economics and Statistics 86, pp. 195–210. 
82  Harris, A. e J. Goodall (2006), Parental Involvement in Education: An overview of the Literature, 

Universidade de Warwick, Coventry. 
83  Fan, X. e M. Chen (2001), «Parental Involvement and Students’ Academic Achievement: A Meta-

Analysis», Educational Psychology Review, Vol. 13, n.º 1, pp. 1-22. 
84  Huntsinger, C. S. e P. E. Jose (2009), «Parental involvement in chi ldren‟s schooling: Different 

meanings in different countries», Early Childhood Research Quarterly, Vol. 24, n.º 4, pp. 398-410. 
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Participação dos pais focalizada na criança 

 Definição de formas de comunicação no sentido centro-casa e casa-centro sobre 

os programas e os progressos obtidos;  

 Ajuda às famílias na criação de ambientes familiares de apoio à aprendizagem da 

criança;  

 Fornecer informações e apresentar ideias sobre formas de ajudar a estimular o 

desenvolvimento da criança. 

 

Participação dos pais focalizada no centro educativo 

 Angariação e organização da ajuda e do apoio dos pais e das comunidades 

(considerar, por exemplo, a contribuição para o planeamento de eventos e 

angariação de fundos no centro, bem como viagens, melhoria das instalações, 

atividades auxiliares no centro e partilha de competências e conhecimentos); 

 Inclusão dos pais nas decisões do centro, através de conselhos ou associações 

de pais; 

 Identificação/integração de recursos e serviços na comunidade para reforçar os 

programas, as práticas no meio familiar e a aprendizagem e desenvolvimento da 

criança. 

Fonte: OCDE (2012), Starting Strong III: A quality toolbox for Early Childhood Education and Care. 

 

Na Finlândia, são praticados quase todos estes tipos de «participação dos pais 

construtiva». A par da «liberdade orçamental» para optar por recorrer ou não aos 

serviços de um centro de acolhimento, as orientações nacionais sobre os programas 

curriculares da EAPI salientam a importância das parcerias com os pais. A nível 

nacional, por exemplo, essas orientações estabelecem que os professores da EAPI 

devem elaborar, em estreita colaboração com os pais, planos de desenvolvimento 

individual para as crianças. Deste modo, os pais não se limitam a participar no 

programa educativo, podendo também colocar aos «pedagogos» (os profissionais da 

EAPI) perguntas e problemas específicos ligados à educação da criança. Além disso, 

esta prática permite que o pessoal da EAPI detete eventuais áreas carentes de uma 

atenção suplementar. 
 

Participação dos pais – Orientações do município de Helsínquia 

Na Finlândia, além do programa curricular básico nacional que é estabelecido pelos 

conselhos de educação e saúde, as autarquias locais têm liberdade e autoridade para 

definir orientações suplementares sobre a prestação de serviços de EAPI no seu 

território. Um exemplo possível são os serviços suplementares, tais como o transporte 

de crianças em zonas remotas, que pode não ter tanta cobertura como nas grandes 

cidades. No que respeita à participação dos pais, o programa curricular básico de 

Helsínquia centra-se especificamente na forma como ela deve ocorrer.  

Além do requisito nacional da elaboração de um plano pessoal, é indicado que este 

plano deve ser um processo em dois sentidos. Na prática, as autoridades locais 

preveem que a elaboração deste plano pessoal deve consistir nas etapas a seguir 

descritas. Assim, em primeiro lugar, os pais da criança têm a oportunidade de visitar e 

conhecer o pessoal da estrutura de acolhimento. Este primeiro contacto permite 

também uma troca de conhecimentos sobre os hábitos, costumes e personalidade da 

criança, que pode ser importante para assegurar um acolhimento de qualidade e 

personalizado. Nos primeiros dois meses, o profissional de EAPI tem como missão 

conhecer verdadeiramente a criança. Com base nestas observações iniciais, o pedagogo 

pode tomar nota de preocupações fundamentais ou aspetos específicos que precisem de 
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atenção. Estes são discutidos com os pais e formalizados num plano de 

desenvolvimento individual. Uma vez formalizado este plano de desenvolvimento, o 

centro de EAPI é responsável pela (ré)avaliação contínua dos meios e da eficácia do 

apoio prestado pelo serviço.  

Apesar destas orientações a nível local, observa-se ainda uma variação considerável na 

forma como as instituições chamam os pais a participar nas atividades curriculares 

diárias. Um exemplo elucidativo é a «política de porta aberta» praticada por um 

prestador de serviços de acolhimento privado que foi entrevistado no âmbito do 

presente estudo. Neste prestador, os pais são convidados a visitar o centro sempre que 

assim o entenderem. Esta atitude difere das regras da maioria dos outros centros de 

acolhimento municipais, onde o pessoal estipula horários de visitas para não ser 

«perturbado» enquanto trabalha com as crianças. Enquanto estão no centro, os pais 

têm a possibilidade de observar as atividades do pessoal e dos seus filhos a partir do 

«cantinho dos pais», onde podem tomar um café ou mesmo trabalhar. A par desta 

«política de porta aberta» passiva, os pais são igualmente convidados a participar 

ativamente nas atividades levadas a cabo no recreio. Na verdade, o pessoal do centro 

parte do princípio de que os pais que entram no recreio estão dispostos a participar nos 

jogos e atividades em curso. Estas opções são altamente valorizadas pelos pais, em 

especial quando começam a trazer as crianças para o centro, fase em que precisam 

ainda de construir uma relação de confiança com os profissionais de EAPI.   

 

Na sua maioria, os Estados-Membros sublinham, por via da legislação nacional, o 

papel fundamental dos pais na qualidade da EAPI. Porém, a verdade é que a influência 

dos pais na prestação de serviços de acolhimento pode variar enormemente entre 

diferentes regiões ou até prestadores. Não raro, as disposições nacionais conferem 

uma margem de manobra significativa para interpretar e praticar diferentemente a 

participação dos pais. A título de exemplo, em Espanha, assim como na Alemanha, as 

comunidades autónomas ou estados federados, consoante o caso, têm, 

individualmente, mecanismos específicos para facilitar a participação dos pais. Na 

Roménia, as orientações são estipuladas pelo poder central, mas, na prática, a sua 

aplicação pode também diferir grandemente nas diferentes regiões do país.  

6.2.1. Participação dos pais focalizada na criança 

Nos Países Baixos, o setor de acolhimento geral não tem uma tradição sólida na 

participação dos pais focalizada na criança. Os contactos entre os técnicos 

pedagógicos e os pais são informais e limitam-se aos momentos em que os pais 

deixam e vão buscar os filhos aos centros. Alguns prestadores trabalham com base em 

relatórios escritos diários ou informações sobre a criança escritas em quadros. Na sua 

maior parte, os centros organizam alguns períodos suplementares de contacto entre 

pais e técnicos pedagógicos, nos quais é discutido o desenvolvimento da criança. A 

maioria dos centros organiza anualmente «conversas de 10 minutos» para discussão 

do desenvolvimento da criança e uma ou duas noites para todos os pais discutirem ou 

apresentarem um tema de discussão85. A exceção são os poucos (cerca de dez) 

centros de acolhimento baseados na participação dos pais (ouderpartipatiecreches), 

que consistem em centros de acolhimento em regime cooperativo dirigidos pelos 

próprios pais e não por pessoal profissionalizado. No setor dos jardins infantis 

(peuterspeelzalen) dos Países Baixos, é mais comum os centros envolverem os pais 

nas suas atividades ou tentarem promover o contacto entre os próprios pais (ver caixa 

seguinte). 

                                                 
85  www.nji.nl: http://nji.nl/eCache/DEF/1/25/227.html.  

http://www.nji.nl/
http://nji.nl/eCache/DEF/1/25/227.html


Qualidade da Educação e Acolhimento na Primeira Infância 

____________________________________________________________________________________________ 

 81 

 

Participação dos pais nos jardins infantis – Países Baixos  

Nos jardins infantis, nomeadamente nos que trabalham com programas pré-escolares 

direcionados, há uma forte tradição de participação dos pais focalizada na criança. 

Tradicionalmente, os jardins infantis em fundados pelos pais com assento nos conselhos 

locais, mas, hoje em dia, são quase todos geridos por empresas privadas ou fundações 

semipúblicas. Na sua maior parte, os jardins infantis com programas pré-escolares 

conjugam o programa orientado para o centro com programas de sensibilização dos 

pais. Vários elementos ligados à participação dos pais apresentam individualmente o 

programa do centro aos pais, com o intuito principal de conhecê-los e incentivar o 

contacto entre os pais envolvidos. Alguns jardins organizam, por exemplo, encontros 

mensais com os pais, nos quais estes podem brincar com os filhos, enquanto elementos 

do pessoal discutem com eles o tema e os materiais de trabalho do jardim no período 

seguinte. Outros dão regularmente aos pais jogos e tarefas para utilizarem em casa 

com a criança, de modo a aumentar o tempo de aprendizagem efetiva no ambiente 

familiar. Outros ainda realizam cafés da manhã semanais para os pais discutirem 

livremente quaisquer questões pertinentes. Outro meio de incentivo à participação é a 

cooperação com organizações sociais locais, por exemplo, patrocinando reuniões de 

grupos femininos locais tomando conta das crianças86. 

 

Em Espanha, embora a lei preveja a participação dos pais na educação dos seus filhos, 

o nível real e a natureza dessa participação dos pais dependem em grande parte, do 

prestador de serviços de EAPI em causa. Em certos centros, é hábito manter diários 

pessoais para acompanhar o desenvolvimento das crianças. O profissional de EAPI 

pode registar diariamente dados como o que comeu a criança e em que quantidade, se 

dormiu a sesta e cuidados de higiene. Ocasionalmente, os pais são convidados a 

manter esses registos em casa, de modo a serem comparados com as experiências 

dos profissionais dos centros. De igual modo, alguns prestadores recorrem a 

aplicações das TIC para facilitar a participação dos pais. Tiram partido, por exemplo, 

dos fóruns da Internet, nos quais os pais podem conversar com outros pais e os 

professores, ou o pessoal da EAPI pode colocar documentação (geral) relevante, para 

efetivar o envolvimento com o centro. No domínio das informações e do apoio, alguns 

prestadores organizam ações ou cursos de formação para os pais. Por exemplo, existe 

um programa denominado «curso de responsabilidade parental» que visa incentivar a 

participação dos pais nas atividades do prestador. Naturalmente, as palestras 

educativas, as ações de formação e as excursões resultam numa maior identificação 

dos pais com os centros de acolhimento ou escolas, mas cabe sobretudo ao prestador 

promover essas atividades.  

 

Na Alemanha (Renânia do Norte-Vestefália), embora algumas instituições façam 

também suas a boa prática finlandesa, atrás descrita, da elaboração de planos de 

desenvolvimento individuais em conjunto com os pais, presentemente, o número de 

funcionários disponíveis constitui, em muitos casos, um obstáculo prático ao 

planeamento e acompanhamento individual do desenvolvimento da criança. Nos 

previamente descritos centros familiares da Renânia do Norte-Vestefália, a 

participação dos pais focalizada na criança é alvo de uma atenção especial. Estes 

centros organizam frequentemente cursos para ajudar os pais a criarem um ambiente 

                                                 
86  Panteia/Research voor beleid (2009) Viva la Village, The role of schools and ECEC-providers in supporting 

parenting.  
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familiar estimulador da aprendizagem para os seus filhos. Além disso, estes centros 

familiares desenvolvem iniciativas específicas para chegar às crianças (e aos pais) 

ainda não matriculadas na EAPI.  

 

Por outro lado, têm como objetivo específico envolver os pais nos programas dos seus 

filhos. Estes programas têm o condão de motivar a participação de famílias inteiras, 

em vez de apenas um dos pais. A atribuição do rótulo de qualidade da Renânia do 

Norte-Vestefália implica a elaboração de um programa de participação da família 

inteira. Incumbe também aos centros familiares estarem ao corrente e atuarem em 

função da situação da família. Esta focalização mais abrangente permite que os 

centros familiares ofereçam mais e melhores serviços passíveis de contribuir para um 

melhor desenvolvimento da criança e centrados nas necessidades de bairros e 

agregados familiares específicos. Por exemplo, um centro familiar situado numa zona 

habitada por um grande número de mulheres ciganas lançou uma iniciativa especial 

orientada para este grupo populacional. O referido centro contratou uma parteira para 

prestar assistência a mulheres grávidas (ciganas) em questões práticas e de saúde. 

Sem esta iniciativa, teria sido muito mais difícil chegar a essas mulheres. Ao 

desempenharem um papel mais ativo na comunidade local, os centros conseguem 

baixar significativamente o limiar e prestar serviços à medida das necessidades locais.  

 

Na Irlanda, a participação dos pais está consagrada no quadro de qualidade nacional 

«Síolta». Este reconhece a importância dos pais enquanto educadores principais e o 

seu papel predominante na promoção do bem-estar, aprendizagem e desenvolvimento 

da criança. Embora não exista legislação vinculativa em matéria de participação dos 

pais nos serviços de EAPI, as práticas associadas ao quadro «Síolta» estão a 

disseminar-se e a afirmar-se nos sistemas de acolhimento e educação pré-escolar 

irlandeses. A seguir, é descrita uma boa prática de incentivo à participação dos pais 

no desenvolvimento de uma criança num contexto de financiamento generoso.  
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Participação dos pais no programa «Early Years»  
Tallaght-West, Irlanda 

 

Beneficiária de um financiamento generoso garantido pela fundação Atlantic 

Philanthropies e pelo governo irlandês, a CDI (Childhood Development Initiative, ou 

«Iniciativa para o Desenvolvimento na Infância»), um grupo de ação de Tallaght-West, 

Dublin, atuante no domínio do bem-estar infantil, lançou uma iniciativa baseada no 

programa de qualidade «Early Years» («Primeiros Anos»)87. O projeto foi delineado em 

2007 e executado entre 2008 e 2011 por 9 centros de acolhimento em Tallaght-West, 

um bairro com um número comparativamente maior de crianças de meios 

desfavorecidos. O projeto gira em torno da «intervenção precoce», assente no princípio 

de que uma abordagem atempada junto das crianças provenientes de meios sociais 

desfavorecidos aumenta grandemente as suas oportunidades na vida e reduz as 

desigualdades. 
 

O financiamento concedido permitiu aumentar consideravelmente a qualidade global 

dos 9 centros participantes, graças aos requisitos mais exigentes na contratação de 

pessoal, aos rácios pessoal/crianças mais favoráveis, ao maior tempo disponível para 

planear as atividades e à utilização de um programa curricular baseado em 

investigação. Este exemplo incide sobre um elemento específico do programa «Early 

Years», mais exatamente sobre o financiamento atribuído aos serviços de acolhimento 

para a contratação de um denominado «facilitador de cuidados parentais». Este 

profissional tem como única missão manter um contacto de proximidade com os pais e 

facilitar uma boa cooperação entre os profissionais e os pais da criança no seio da 

instituição em causa. No âmbito do programa, foram organizados cursos específicos 

para formar, aconselhar ou ajudar os pais a enfrentar problemas relacionados com a 

educação dos seus filhos. A designação de um «facilitador de cuidados parentais» 

possibilitou um acolhimento de qualidade com base nas necessidades específicas de 

cada família, igualmente garantido pelas regulares visitas domiciliárias efetuadas pelo 

dito «facilitador», com ou sem o profissional de EAPI responsável pela criança em 

causa. Estas visitas ao domicílio tinham dois objetivos: desenvolver uma relação com os 

pais e conhecer a criança de outra perspetiva.  
 

Os profissionais de EAPI ligados ao projeto mostraram-se particularmente 

entusiasmados com a possibilidade de contactarem muito mais de perto com os pais 

das crianças. Em cooperação com o facilitador de cuidados parentais, esses profissionais 

tiveram a possibilidade de visitar as casas das crianças para discutir o seu 

desenvolvimento com os pais. Ao terem estes encontros em casa dos pais e não na 

instituição, os profissionais de EAPI ficavam com uma perspetiva única do ambiente de 

aprendizagem existente no lar da criança. O encontro só ocorria no serviço de 

acolhimento se os pais manifestassem o seu pouco à-vontade com uma visita 

domiciliária. No entanto, foram poucas as vezes em que isso aconteceu. Na sua maioria, 

os pais acolheram com grande satisfação a ideia do projeto e mostraram-se também 

entusiasmados com as visitas domiciliárias, nas quais a criança poderia, por exemplo, 

mostrar o quarto onde dormia ou os seus brinquedos ao pessoal do serviço de 

acolhimento. 
 

                                                 
87  Hayes, N. Siraj-Blatchford, I. Keegan, S. e Goudling, E. (2013), Evaluation of the Early Years Programme of 

the Childhood Development Initiative, Dublin: Childhood Development Initiative (CDI).   
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Os profissionais de EAPI deram conta que essas visitas foram extremamente valiosas 

para obter uma melhor ideia do desenvolvimento da criança. A título de exemplo, uma 

profissional afirmou que a visita à casa de uma criança lhe permitiu encontrar 

imediatamente várias explicações para o seu lento desenvolvimento ao nível da 

linguagem, ao qual poderia doravante responder com uma instrução mais direcionada88. 

A profissional indicou ainda que conhecer e relacionar o comportamento de uma criança 

em casa e no centro de acolhimento é fundamental para intervir precocemente junto de 

crianças portadoras de deficiências como perturbações autistas. Muitas vezes, os 

profissionais de EAPI não conseguem relacionar os diferentes comportamentos da 

criança quando estão com ela apenas algumas horas, o que os impede de detetar 

eventuais perturbações ou distúrbios. Esta não deteção dos problemas só irá agravar os 

seus custos em fases mais adiantadas da vida. Embora este tipo de participação dos 

pais possa ser considerado demasiado intrusivo em determinados contextos, os pais 

mostraram-se bastante entusiasmados com esta prática, que lhes transmitiu a 

impressão de os seus filhos estarem em boas mãos. Ao mesmo tempo, caso os pais não 

estivessem dispostos a recebê-los em casa, os «facilitadores de cuidados parentais» 

estavam também abertos a reunir no serviço de acolhimento. Embora não fosse a ideal 

em termos de benefícios potenciais, esta solução continuaria a permitir dedicar tempo 

suficiente ao contacto com os pais e, desse modo, assegurar uma abordagem 

personalizada por parte do serviço de acolhimento.  
 

A organização da CDI realizou igualmente, no âmbito do programa «Early Years», 

cursos de formação para os pais, nos quais estes aprendiam a reforçar a aprendizagem 

e o desenvolvimento das crianças. Embora de frequência facultativa, estes cursos 

tiveram uma participação entusiasta dos pais. Finalmente, os serviços participantes 

foram incentivados a organizar «excursões em família» (gratuitas), nas quais a família 

inteira, e não apenas a(s) criança(s), faria uma viagem organizada pelos prestadores. 

Estas excursões em família consistiram, por exemplo, em visitas ao jardim zoológico ou 

a uma biblioteca, ou num piquenique feito num parque. Estas visitas em família não só 

serviram para proporcionar atividades às crianças como permitiram também que o 

pessoal as observasse no seu ambiente familiar e assim complementassem as suas 

ideias sobre elas. 
 

O estudo realizado nos 9 serviços de acolhimento participantes concluiu que a formação 

ministrada aos pais, aliada à ação de mentor devidamente formado e acessível (o 

«facilitador de cuidados parentais»), contribui em grande medida para criar um 

ambiente familiar de aprendizagem eficaz e, consequentemente, potenciar os efeitos de 

um serviço de EAPI de qualidade.   

 

6.2.2. Participação dos pais focalizada no centro educativo 

No tocante à participação dos pais mais focalizada no centro de acolhimento, na 

Renânia do Norte-Vestefália, os serviços de acolhimento organizaram conselhos de 

pais. De igual modo, elegeram conselhos de pais junto dos departamentos da 

juventude municipais, que realizam as inspeções. Seguidamente, estes organismos 

regionais elegem os representantes estaduais da organização de pais estadual que 

defende os interesses dos pais com filhos nos serviços de EAPI.  

 

                                                 
88  Entrevista pessoal. 
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Nos Países Baixos, a Lei relativa ao acolhimento infantil (Wet Kinderopvang, 2005) 

impôs a todos os centros de acolhimento infantil uma obrigação semelhante, no 

sentido da constituição de uma comissão de pais de caráter consultivo. Em 2010, a 

obrigatoriedade dos conselhos passou também a abranger o setor dos jardins infantis. 

Estes conselhos têm o direito de discutir com o prestador (privado) todas as matérias 

que os pais entendam relevantes. Os prestadores são obrigados a solicitar o parecer 

do conselho sobre várias matérias importantes, tais como o plano pedagógico, as 

atividades educativas, segurança, saúde, preços e horários de funcionamento89. Nem 

todos os especialistas reconhecem o mérito deste tipo de participação dos pais 

focalizada no centro, em que os pais assumem o papel de «guardiões da qualidade». 

Em termos práticos, os pais carecem de conhecimentos específicos sobre a prática 

pedagógica diária dos centros. Em Espanha, a maioria das instituições tem igualmente 

associações de pais, no âmbito das quais estes podem colaborar com o prestador e 

com outros pais. Além disso, os pais podem assistir a conferências entre pais e 

professores, frequentar as reuniões do Centro de Educação Parental patrocinado pelo 

estabelecimento escolar, comparecer a eventos escolares e organizar atividades 

extracurriculares, que podem decorrer em casa e na escola.  

 

6.3. Conclusões gerais 

A literatura de investigação internacional refere claramente a importância da 

participação dos pais na EAPI. Sem a participação dos pais, o valor qualitativo da EAPI 

é questionável. Se o ambiente familiar da criança criado pelos pais não conduzir a um 

desenvolvimento positivo, a qualidade da EAPI não consegue concretizar o seu 

potencial. Assim, os profissionais de EAPI devem sensibilizar os pais e envolvê-los 

ativamente nas atividades de acolhimento. Como tal, o Parlamento Europeu reitera 

que os pais devem desempenhar um papel central nas políticas de EAPI. Todos os 

outros fatores abordados no presente estudo estão claramente relacionados com a 

participação dos pais. As estruturas (de financiamento) nacionais devem estar 

orientadas para dar aos pais uma verdadeira possibilidade de escolha quanto ao tipo 

de EAPI que pretendem para a criança. Simultaneamente, é fundamental que os 

profissionais do setor da EAPI abordem os pais enquanto atores essenciais e se 

mostrem abertos à colaboração para ajustar os planos curriculares existentes às 

necessidades individuais. Uma vez mais, a valia dos profissionais de EAPI altamente 

qualificados revela-se crucial. Como demonstra, por exemplo, o exemplo de Tallaght, 

na Irlanda, um profissional devidamente formado é muito mais capaz de interagir de 

forma proveitosa com os pais.  

 

O presente estudo observou uma grande diversidade de iniciativas visando o 

envolvimento e participação dos pais no processo da educação dos seus filhos, bem 

como o seu contributo para o desenvolvimento deste últimos. Em determinados 

contextos, os pais e os profissionais de EAPI sentam-se à mesma mesa e elaboram 

planos de desenvolvimento personalizados. Esta prática está inscrita nas orientações 

nacionais na Finlândia, bem como, em certos casos, na Alemanha, onde não é norma. 

Noutros contextos, a participação dos pais pode cingir-se aos momentos em que 

deixam e vão buscar as crianças aos centros. Contudo, independentemente da 

legislação nacional, prestadores de vários Estados-Membros da UE desenvolvem as 

suas políticas e relações personalizadas com os pais. É difícil descrever uma forma 

«nacional» de participação dos pais, pois ela simplesmente não existe. Um bom 

exemplo disso mesmo é Espanha, país em que a participação dos pais está consagrada 

                                                 
89  Lei relativa ao acolhimento infantil (2005) «Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen», 

artigos 58.º a 60.º. 
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na lei, mas não deixa, por isso, de assumir diversas formas. Relativamente à 

participação dos pais focalizada no centro educativo, a iniciativa local de Tallaght 

(Irlanda) constitui unicamente um exemplo prático de como organizar uma 

participação dos pais mais intensiva. Paralelamente, na Alemanha, o rótulo de centro 

familiar instituído a nível estadual na Renânia do Norte-Vestefália coloca a tónica na 

participação dos pais, podendo também servir de exemplo mais claro de como os 

centros podem envolver os pais. Quanto aos governos, importa que tenham presente 

que, nomeadamente nesta matéria, as normas apertadas podem limitar a criatividade 

dos prestadores locais nas suas iniciativas de sensibilização dos pais.  

 

Como alternativa, é mais recomendável que os poderes públicos se preocupem mais 

em criar condições para a participação dos pais e, ao mesmo tempo, garantir a 

qualidade dos serviços de EAPI mediante o estabelecimento de normas mínimas de 

qualidade. Foram descritos alguns excelentes exemplos em que a consulta dos 

conselhos de pais passou a ser uma obrigação legislativa aplicável aos centros de 

EAPI. Se os pais puderem cooperar e discutir as políticas dos centros, advogarão uma 

participação mais focalizada na criança assim que ela for claramente necessária. Em 

última análise, as crianças continuam a ser as principais partes interessadas no 

processo.  
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7. PARA UM QUADRO DE QUALIDADE DA EAPI 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 A comunicação da Comissão fixa objetivos com medidas para melhorar o acesso e 

assegurar a qualidade da EAPI, reiterados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. 

Além disso, propõe uma agenda que preconiza o trabalho entre os Estados-Membros 

em questões vitais relacionadas com o acesso e a qualidade, apoiada por ações da 

Comissão, trabalho esse a organizar no âmbito do método aberto de coordenação 

(MAC). 

 A Comissão deu início a um processo mais amplo com vista a definir a qualidade da 

EAPI a nível da UE, através do grupo de trabalho temático que começou a trabalhar 

em 2012, no âmbito do MAC. Idealmente, o desenvolvimento do MAC deve provir de 

objetivos comuns estabelecendo um domínio de interesse comum. Dada a enorme 

variedade de diferentes culturas e sistemas educativos existente no espaço da UE, 

será muito difícil definir objetivos comuns claros. 

 Presentemente, o grupo de trabalho temático está a trabalhar num glossário dos 

diferentes sistemas de EAPI e começou também a elaborar um quadro de qualidade 

da educação e acolhimento na primeira infância na Europa. Através de atividades de 

aprendizagem entre pares, tais como seminários de trabalho, visitas no local e 

breves estudos, os Estados-Membros empreendem um trabalho conjunto e têm a 

possibilidade de aprender com as diferentes práticas existentes a nível europeu. 

7.1. Desenvolvimentos concretos a nível europeu: o processo do 

MAC  

Além de aparentarem ser relativamente óbvios no plano educativo, os benefícios de 

uma EAPI de qualidade estendem-se igualmente às vantagens sociais e económicas. 

Por conseguinte, a Comissão Europeia apontou a EAPI como um domínio crucial no 

lançamento das bases para a melhoria das competências dos cidadãos europeus no 

futuro90. Tal como prevê a sua comunicação relativa à iniciativa emblemática da 

«Agenda para Novas Competências e Empregos», a Comissão considera que a 

melhoria da qualidade da EAPI tem um papel a desempenhar na agenda geral da 

criação de uma mão-de-obra mais qualificada, adaptável e capaz de contribuir para a 

evolução tecnológica91. Além disso, uma EAPI de alta qualidade permite que os pais 

conciliem melhor as suas responsabilidades familiares e profissionais. Como tal, pode 

também contribuir para uma distribuição mais equitativa das responsabilidades 

familiares entre homens e mulheres e ter um impacto positivo na empregabilidade. 

Por último, o desenvolvimento da qualidade da EAPI na UE insere-se também na 

agenda da UE em matéria de direitos da criança. O alargamento do acesso a uma EAPI 

de qualidade às crianças provenientes de meios sociais desfavorecidos constitui um 

instrumento importante para combater a segregação e promover a igualdade de 

oportunidades das crianças em fases posteriores da vida92.  

 

                                                 
90  Comissão Europeia, Educação e acolhimento na primeira infância: Proporcionar a todas as crianças as 

melhores oportunidades para o mundo de amanhã, COM(2011)066. 
91  Comunicação Europeia, Agenda para novas competências e empregos: Um contributo europeu para o 

pleno emprego, (COM(2010)0682. 
92  Comissão Europeia (2011), Agenda da UE para os Direitos da Criança, COM(2011)060. 
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A comunicação da Comissão fixa objetivos com medidas para melhorar o acesso e 

assegurar a qualidade da EAPI, reiterados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. 

Além disso, propõe uma agenda que preconiza o trabalho entre os Estados-Membros 

em questões vitais relacionadas com o acesso e a qualidade, apoiada por ações da 

Comissão, trabalho esse a organizar no âmbito do método aberto de coordenação 

(MAC). O MAC foi introduzido como um novo método para atingir os objetivos da 

Estratégia de Lisboa em 2010, «conduzindo à divulgação de melhores práticas e 

favorecendo uma maior convergência no que respeita aos principais objetivos da 

UE»93. Idealmente, e tal como afirmam Shaw e Laffan, «o desenvolvimento do MAC 

deve provir de objetivos comuns estabelecendo um domínio de interesse comum. Uma 

vez estabelecidos os indicadores comuns, é possível medir os progressos obtidos com 

vista à realização dos objetivos. Os indicadores permitem comparar o desempenho dos 

Estados-Membros e, em função dessa comparação, fixar metas. Após a fixação das 

metas, os Estados-Membros ou a UE elaboram planos de ação com vista à 

concretização dos objetivos. A avaliação entre pares permite que os Estados-Membros 

com um mau desempenho retirem ensinamentos das melhores práticas»94. 

 

Dado o início recente do processo do MAC, foi constituído um grupo de trabalho 

temático em matéria de educação e acolhimento na primeira infância para apoiar o 

processo.  

O grupo de trabalho temático em matéria de EAPI 

Para desenvolver um quadro de qualidade com base nos referidos objetivos e 

indicadores comuns, é fundamental compreender e, em seguida, considerar 

devidamente a grande variedade de diferentes culturas e sistemas educativos. A 

Comissão deu um primeiro passo nesse sentido com a criação, em 2012, de um grupo 

de trabalho temático para a educação e o acolhimento na primeira infância. Neste 

grupo, os representantes dos Estados-Membros reúnem-se para identificar e analisar 

boas práticas por meio de atividades de aprendizagem entre pares95. Estas atividades 

podem passar, por exemplo, por seminários de trabalho, visitas do grupo de trabalho a 

diferentes Estados-Membros e breves estudos. Tirando partido destas atividades, o 

grupo de trabalho temático está a compilar um glossário europeu para as diferentes 

terminologias utilizadas no setor da educação e acolhimento na primeira infância a nível 

da UE. O glossário é necessário para permitir um entendimento semelhante das 

definições e dos instrumentos existentes, e pode contribuir para formar um discurso 

europeu em matéria de qualidade da EAPI a nível da UE. Assim sendo, representa um 

primeiro passo essencial para facilitar o processo de comparação dos sistemas, sem o 

qual será impossível apreciar integralmente as boas práticas seguidas noutros Estados-

Membros. 

Em simultâneo, o grupo de trabalho temático começou a elaborar um quadro de 

qualidade para o setor da educação e acolhimento na primeira infância na Europa. 

Através de atividades de aprendizagem entre pares, tais como seminários de trabalho, 

visitas no local e breves estudos, os Estados-Membros empreendem um trabalho 

conjunto e têm a possibilidade de aprender com as diferentes práticas existentes a nível 

europeu. Estas atividades decorrem igualmente em estreita colaboração com as 

iniciativas já existentes no âmbito da rede Eurydice e da OCDE. Nesta fase, não é ainda 

                                                 
93  Conselho Europeu de Lisboa (2000). «Conclusões da Presidência»: 
   http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm. 
94  Laffan, B., Shaw, C. (2005), Classifying and Mapping OMC in Different Policy Areas:  

www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf.  
95 Grupo de trabalho temático em matéria de EAPI, ver http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

policy/doc/exchange/ecec_en.pdf.  

http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf
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líquido que o produto final destes esforços, o quadro de qualidade da EAPI, seja 

futuramente utilizado como instrumento de análise comparativa. 

Na primavera de 2012, a Comissão também criou um grupo conjunto de partes 

interessadas nos domínios da educação e acolhimento na primeira infância e do 

abandono escolar precoce. Este grupo reuniu 55 partes interessadas ligadas a estes 

dois domínios, que foram incluídas no processo do MAC. Oficialmente, o grupo de partes 

interessadas destina-se a «complementar a discussão entre os Estados-Membros e 

canalizar o contributo dos grupos de partes interessadas relevantes para o trabalho 

desenvolvido pelo grupo de trabalho temático […]». Contudo, neste momento, o grupo 

de partes interessadas mantém-se à margem das atividades do grupo de trabalho 

temático. O grupo de partes interessadas deverá ser incorporado nas atividades de 

trabalho temáticas assim que os seus produtos finais – o glossário de termos e a 

proposta de quadro de qualidade – estejam concluídos.   

 

Nesta fase, será prematuro proceder a uma avaliação integral do processo do MAC, 

cujo início é ainda muito recente a nível da UE. A EAPI é agora uma prioridade 

europeia, e a sua qualidade uma preocupação comum, mas os objetivos comuns neste 

domínio são, por ora, praticamente inexistentes. A única meta concretamente 

formulada é a taxa de participação na EAPI de 95 % das crianças com idade igual ou 

superior a quatro anos até 2020, que, em bom rigor, não é uma meta de qualidade da 

EAPI, pois incide unicamente sobre o «número» e não sobre a qualidade das 

estruturas de acolhimento. Em termos gerais, os objetivos e indicadores comuns da 

qualidade dos serviços de EAPI são igualmente inexistentes, pelo que não existem 

medidas que permitam efetuar um levantamento dos «progressos» individualmente 

alcançados pelos Estados-Membros.  

 

Assim sendo, são aqui descritos alguns elementos específicos suscetíveis de contribuir para 

o êxito do processo do MAC. Este tem mais probabilidades de sucesso em certas condições 

do que noutras. Com base em estudos anteriores sobre o método aberto de coordenação 

inseridos noutros domínios de intervenção, as condições abaixo explanadas são tidas como 

vitais para o sucesso da aplicação do MAC96. Com base nelas, os Estados-Membros, o 

Parlamento Europeu e a Comissão Europeia poderão contribuir para o desenvolvimento de 

um quadro de qualidade da EAPI no âmbito do processo mais geral do MAC.  

 Participação política de preparação: a primeira condição é a participação política de 

preparação. É essencial que exista pelo menos uma maior sensibilização nos Estados-

Membros. Se o tema não despertar o interesse de políticos ou cidadãos, o processo do 

MAC não deverá ter grandes possibilidades de vingar. Nos últimos anos, muitos 

Estados-Membros introduziram medidas com o objetivo de aumentar a qualidade e a 

disponibilização de estruturas de EAPI no seu território. Embora estas atividades 

possam não estar necessariamente ligadas à evolução internacional em matéria de EAPI 

                                                 
96  Ver: Gornitzka, Ase, Coordinating Policies for a «Europe of Knowledge» Emerging practices of the «Open 

Method of Coordination» in education and research. Oslo: Centro de Estudos Europeus. Documento de 
trabalho n.º 16. Março de 2005, 2005; Humburg, Martin, The Open Method of Coordination and European 
Integration. The Example of European Educational Policy. Berlim: Jean Monnet Chair for European 
Integration and the Freie Universität Berlin. Documento de trabalho n.º 8, 2008; Newgov, Classifying and 
mapping OMC in different policy areas. Número de referência: 02/D09. Dublin: University College Dublin, 
2005; Ruiter, de, Rik, «Variations on a Theme. Governing the Knowledge-Based Society in the EU through 
Methods of Open Coordination in Education and R&D». European Integration. Vol. 32. n.º 2: 157-173, 
Routledge Taylor and Francis Group, 2010; Tholoniat, Luc, «The Career of the Open Method of Coordination: 
Lessons from a “Soft” EU Instrument». West European Politics. Vol. 33. n.º 1: 93-117. 157-173, Routledge 

Taylor and Francis Group, 2010; Regent, Sabrina, «The Open method of Coordination: A New Supranational 
Form of Governance?». European Law Journal. Vol. 9. n.º 2: 190-214. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 
2003. 
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no âmbito da UE ou da OCDE, o processo do MAC tornou-se uma questão política 

premente em muitos Estados-Membros. Assim, foram já dados os primeiros passos no 

sentido da sensibilização dos atores políticos nos Estados-Membros. O MAC não é visto 

como uma questão de somenos. 

 Preocupação comum: em segundo lugar, deve haver uma preocupação comum entre 

os Estados-Membros quanto à importância do desenvolvimento de um determinado 

domínio de intervenção. Se bem que a EAPI seja, de facto, encarada como uma questão 

de interesse geral a nível da UE, a resposta foi, em grande parte, dada a nível nacional. 

Devido à grande variedade de diferentes culturas e sistemas educativos na UE, ainda 

não veio à tona um discurso europeu. Assim, esta preocupação comum ainda não deu 

origem a objetivos ou metas comuns em termos de qualidade da EAPI. Todavia, com a 

elaboração do seu glossário de terminologia da EAPI, o grupo de trabalho temático está 

claramente a trabalhar no sentido de facilitar a emergência de um discurso europeu 

num futuro próximo. 

 Elevado nível de institucionalização: a terceira condição para uma aplicação bem-

sucedida do MAC consiste num elevado nível de institucionalização. Este passa pela 

existência de uma estrutura organizacional em que as pessoas trabalham 

continuamente na coordenação e melhoria de um determinado setor. Atualmente, o 

nível de institucionalização a nível da UE não é muito elevado, mas coaduna-se com o 

objetivo vigente de facilitar a cooperação entre os Estados-Membros. Se o processo 

avançar e começar a comparar o desempenho dos Estados-Membros com base em 

metas e indicadores concretos, será necessário um maior nível de institucionalização. 

 Definição de objetivos, valores de referência e indicadores específicos: outras 

das condições é a definição de objetivos, valores de referência e indicadores. Neste 

momento, o único valor de referência é a taxa de participação de 95 %, inscrita nos 

objetivos da Estratégia Europa 2020. Com base nos resultados do desenvolvimento de 

um quadro de qualidade, a Comissão Europeia, em estreita colaboração com o 

Parlamento Europeu e os Estados-Membros, pode convidar estes últimos a formular 

outros objetivos mais específicos em matéria de qualidade da EAPI. Dada a grande 

diversidade observada a nível europeu, será decerto difícil fazê-lo, mas este passo será 

um fator importante para o êxito de um MAC. Sem indicadores, não há como avaliar de 

forma eficaz os progressos dos Estados-Membros.  

 Participação e cooperação das partes interessadas: a quinta condição, 

nomeadamente a participação e a cooperação das partes interessadas, é de importância 

crucial para o êxito do MAC, uma vez que, em teoria, o método deve funcionar das 

bases para o topo. Para este fim, e paralelamente às atividades do grupo temático, foi 

constituído um grupo de partes interessadas. Porém, por enquanto, este grupo ainda 

não participa efetivamente no processo, estando sobretudo a aguardar os resultados do 

grupo de trabalho temático. As orientações e a coordenação a nível da comunidade só 

serão eficazes e sustentáveis se o programa desenvolvido for apoiado pela sociedade 

civil e aplicado ativamente a nível local.  

 Existência de conflito entre Estados-Membros com incentivo para (ou 

relutância em) intervir: uma condição final é a existência de um conflito (orientações 

políticas ou ideologia) entre Estados-Membros com um incentivo para ou relutância em 

intervir. Devido a um conflito de opiniões, os Estados-Membros com um incentivo para 

intervir tentarão persuadir os Estados-Membros relutantes a juntarem-se a eles no 

desenvolvimento de um determinado domínio de intervenção. Embora seja ainda um 

pouco cedo para tirar conclusões sobre a situação deste requisito em particular, a 

grande diversidade de sistemas educativos é suscetível de conduzir a conflitos entre 

Estados-Membros, de modo a gerar um impulso eficaz no sentido da realização dos 

objetivos comuns. 
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7.2. Conclusões gerais relativas aos desenvolvimentos a nível da UE 

É uma evidência que a questão da qualidade da educação e acolhimento na primeira 

infância tem vindo a impor-se na União Europeia. A EAPI surge agora ligada a 

objetivos mais gerais do que a mera participação dos pais no mercado de trabalho e 

centra-se no desempenho educativo das crianças, visando objetivos como a redução 

do abandono escolar precoce ou a promoção da aprendizagem ao longo da vida. De 

igual modo, por ação de outras organizações internacionais, como a OCDE ou a 

UNESCO, a questão do desenvolvimento da qualidade da EAPI está a ter a atenção e a 

adesão dos Estados-Membros.  

 

Neste momento, a União Europeia encontra-se numa verdadeira encruzilhada e terá 

de escolher uma direção para o futuro nos próximos anos. Por um lado, a Comissão 

deu início a um processo mais amplo com vista a definir a qualidade da EAPI a nível 

da UE, através do grupo de trabalho temático que começou a trabalhar em 2012, no 

âmbito de um MAC. Dada a enorme variedade de culturas e sistemas educativos 

existente na UE, será, decerto, difícil fazê-lo. O próprio conceito de qualidade está 

intrinsecamente ligado a contextos culturais, podendo (e devendo) ser alterado pelo 

debate político e pelos processos democráticos. Assim, como primeiro passo, o grupo 

de trabalho está a trabalhar num glossário de terminologia da EAPI para apoiar o 

desenvolvimento de um futuro discurso europeu sobre a qualidade da educação e do 

acolhimento na primeira infância.  

 

No entanto, por ora, as políticas de EAPI são bastante diversas no espaço da UE, 

consistindo num vasto número de diferentes objetivos políticos e grupos-alvo a nível 

nacional no domínio em apreço, já para não falar do número de opiniões sobre aquilo 

que a qualidade da EAPI deve ou não incluir. No âmbito da definição dos objetivos da 

Estratégia UE 2020, os Estados-Membros decidiram aumentar a taxa de participação 

nos serviços de EAPI das crianças com idade igual ou superior a quatro anos para 

95 % até 2020, um objetivo claro, mas quantitativo. Tendo em especial atenção a 

recente crise económica e financeira que atingiu os Estados-Membros da UE, este 

objetivo quantitativo pode, na verdade, representar um risco significativo para a 

qualidade da prestação de serviços de EAPI na UE nos próximos anos.  

 

A fim de avaliar integralmente o estado qualitativo do setor da EAPI na UE, importa, 

primeiro que tudo, ter uma ideia mais clara do que é a qualidade da EAPI em termos 

gerais, bem como dos atuais desenvolvimentos ocorridos nos Estados-Membros. Deste 

modo, a Comissão criou um grupo de trabalho temático para a qualidade na EAPI e, 

paralelamente, um grupo de partes interessadas. Com base em MAC anteriores 

adotados em diversos domínios de intervenção, foram definidas várias condições 

fundamentais para o êxito do processo de um MAC. Por intermédio do processo do 

MAC, os Estados-Membros podem trabalhar em conjunto para aumentar a qualidade 

da EAPI, aprendendo uns com os outros. Por enquanto, deve-se, primeiramente, 

assegurar que os passos iniciais do MAC sejam apoiados pelos esforços envidados 

tanto pelos Estados-Membros como pelas partes interessadas a nível nacional e da UE.  



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 

____________________________________________________________________________________________ 

 92 



Qualidade da Educação e Acolhimento na Primeira Infância 

____________________________________________________________________________________________ 

 93 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

8.1. Introdução 

Os capítulos anteriores apresentam uma avaliação da evolução recente do setor da EAPI na 

Europa, estruturada com base nos elementos qualitativos identificados. Tendo por base a 

literatura de investigação empírica e as prioridades políticas estabelecidas na UE, o 

presente estudo definiu (1) participação/acesso, (2) estruturas políticas, jurídicas e 

financeiras, (3) pessoal, (4) programas curriculares e (5) participação dos pais. Foi 

analisada a situação de cada um destes elementos qualitativos da educação e acolhimento 

na primeira infância face aos objetivos europeus e à evolução das políticas em todos os 

Estados-Membros, dando-se especial atenção a seis Estados-Membros selecionados. Com 

base nos dados recolhidos a nível da UE e dos Estados-Membros, assim como junto de 

órgãos do poder regional, prestadores de serviços e pais, o presente estudo aponta 

deficiências e melhorias possíveis nas políticas europeias e nacionais orientadas para a 

qualidade da EAPI.  

O presente capítulo começará por expor as conclusões mais importantes a tirar dos 

capítulos anteriores e lança alguns desafios importantes com base nas conclusões a nível 

nacional. Estes desafios poderão motivar os decisores políticos nacionais apostados em 

aumentar o nível de qualidade da EAPI nos seus países. No entanto, o presente estudo 

pretende igualmente contribuir para o trabalho que o grupo de trabalho temático sobre a 

qualidade da EAPI está a efetuar para desenvolver um quadro de qualidade europeu para a 

EAPI, no âmbito do processo do MAC.  

8.2. Situação da EAPI na Europa  

O presente estudo revela de forma clara que a questão da qualidade da educação e 

acolhimento na primeira infância tem vindo a impor-se na União Europeia. Anteriormente 

centrada nas políticas respeitantes ao mercado de trabalho, a EAPI surge agora ligada a 

objetivos mais gerais centrados no desempenho educativo, visando objetivos como a 

redução do abandono escolar precoce ou a promoção da aprendizagem ao longo da vida. 

De igual modo, por ação de outras organizações internacionais, como a OCDE ou a 

UNESCO, a questão do desenvolvimento da qualidade da EAPI teve a adesão dos Estados-

Membros. 

No entanto, constatou-se também que existem tantas abordagens da EAPI como 

Estados-Membros. Estas diferentes abordagens radicam nas diversas tradições políticas, 

sociais e culturais que ajudaram a moldar os atuais sistemas educativos dos vários 

Estados-Membros e que continuam a influir nas presentes opções e práticas políticas. É 

muito importante conhecer estas abordagens e tradições. O que funciona num Estado-

Membro pode, de facto, ter efeitos indesejáveis ou não funcionar de todo noutro país. O 

presente estudo revelou, acima de tudo, que as ideias sobre a participação, a estrutura da 

EAPI, o pessoal, os programas curriculares ou as formas de participação dos pais são 

muito diversas nos diferentes Estados-Membros e, de um modo geral, estão até longe de 

ser uniformes num mesmo Estado-Membro. Em matéria de prestação de serviços de EAPI, 

muita da regulamentação é amiúde estabelecida por órgãos do poder local como 

municípios, províncias ou estados federados, sendo por isso específica de comunidades 

regionais e locais. Dada a significativa diversidade regional, que tem, já por si, um grande 

impacto nos decisores políticos a nível nacional, é extremamente importante atentar na 

maior diversidade de modelos e abordagens existentes a nível europeu. 
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Contudo, apesar da diversidade de objetivos, abordagens, políticas e práticas que 

identificou, o presente estudo detetou igualmente algumas tendências comuns no 

desenvolvimento mais geral da qualidade da EAPI. Essas tendências foram já descritas em 

pormenor nos capítulos do presente estudo, pelo que serão apenas brevemente referidas.  

 Praticamente todos os Estados-Membros estão a desenvolver políticas para atingir o 

objetivo da Estratégia Europa 2020 de ter 95 % das crianças de idade igual ou 

superior a 4 anos a participar na EAPI, observando-se uma tendência claramente 

crescente nas taxas de participação, presentemente num máximo de 95 %. 

 Os Estados-Membros trabalham cada vez mais no sentido de integrar as estruturas 

administrativas ligadas à prestação de serviços de EAPI a todas as faixas etárias 

envolvidas. Encontramos exemplos de fusões de ministérios, organismos conjuntos e 

serviços integrados, sempre com a intenção de eliminar as diferenças de prestação 

baseadas em divisões etárias arbitrárias. 

 Vários Estados-Membros introduziram recentemente programas de educação pré-

escolar destinados a preparar as crianças mais próximas da idade da escolaridade 

obrigatória para o ensino primário. Em toda a UE, os programas de EAPI concentram-se 

cada vez mais no reforço dos aspetos mais educativos, como as aptidões de cálculo e a 

literacia.  

 Embora muitas vezes não sejam regulamentadas por lei, os prestadores estão a 

desenvolver muitas iniciativas diferenciadas para chamar os pais a participar no 

desenvolvimento dos filhos e envolvê-los nas suas atividades.  

No que se refere à elaboração das políticas de EAPI, a falta de dados empíricos que 

sustentem os novos desenvolvimentos e iniciativas políticas é uma preocupação comum a 

todos os Estados-Membros. Neste momento, são empreendidas muitas iniciativas políticas 

que carecem do respaldo de dados empíricos que atestem o seu efetivo contributo para a 

obtenção de resultados positivos, tais como a redução das taxas de abandono escolar ou 

melhores desempenhos em avaliações comparativas a nível internacional, como é o caso do 

PISA. Apesar de a OCDE ter também manifestado esta preocupação em todos os seus 

estudos sobre a EAPI, a decisão política assente em dados empíricos continua a ser uma 

das principais prioridades quer dos Estados-Membros quer da UE97. A análise da situação 

atual e da evolução recente a nível europeu da qualidade da prestação de serviços de EAPI 

pode constituir um contributo valioso contribuição para os decisores políticos nacionais. O 

conhecimento dos acontecimentos e iniciativas políticas ocorridos noutros países pode 

revelar-se proveitoso para abordar problemas específicos no próprio país.  

8.3. Desafios para uma EAPI de qualidade 

Foram também identificados alguns desafios com um impacto importante na vasta 

diversidade de sistemas e tendências gerais estudados a nível da UE. Esses desafios têm 

igual impacto em todos os elementos constituintes da qualidade da EAPI, sendo, portanto, 

de elevada importância para as discussões, a nível nacional e europeu, sobre a melhoria da 

qualidade da EAPI. Por cada um desses desafios transversais, é formulada, com base nas 

conclusões do presente estudo, uma tentativa inicial de enfrentar o desafio em caso.  

 Acompanhamento e avaliação: os governos nacionais (ou os órgãos do poder local) 

deparam-se com o constante dilema de como garantir o nível de qualidade da EAPI. As 

autoridades podem estabelecer regulamentação para cada um dos elementos 

constituintes da qualidade para tentarem obter um nível mínimo de qualidade nos 

prestadores de EAPI. Contudo, se os prestadores não tiverem incentivos para 

aumentarem a qualidade por si próprios, essa regulamentação destinada a atingir 

padrões mínimos de qualidade dificilmente produzirá efeitos. Ainda assim, a maioria dos 

                                                 
97  OCDE (2001, 2006, 2012), Estudos da série Starting Strong. 
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Estados-Membros define requisitos mínimos, cujo cumprimento é posteriormente 

acompanhado através de inspeções. Um dos desafios principais a vencer para aumentar 

a qualidade passa por conceber sistemas de avaliação eficazes que forneçam incentivos 

claros aos prestadores não apenas para cumprirem exigências mínimas, mas sobretudo 

para almejarem a excelência qualitativa nos serviços de EAPI que prestam. Aumentar a 

qualidade da base para topo pode ser uma melhor alternativa a aumentar a quantidade 

de regulamentação imposta do topo para a base, que muitas vezes contraria iniciativas 

inovadoras lançadas no terreno. Além dos requisitos mínimos eventualmente fixados 

pelas autoridades, a participação ativa dos pais aliada ao reconhecimento do 

trabalho dos profissionais de EAPI pode representar uma via mais eficaz para 

aumentar a qualidade dos serviços de EAPI em todos os seus elementos constituintes.  

 «Pratica aquilo que apregoas»: todos os Estados-Membros estudados dispõem de 

numerosos documentos de orientação política e propostas em matérias como o 

aumento das taxas de participação, a integração dos serviços, a melhoria das 

qualificações do pessoal, o equilíbrio dos programas ou a participação dos pais. No 

entanto, mais importante do que elaborar esses planos é dar-lhes sequência, através de 

políticas coerentes, e, por exemplo, procurar apoio social para a sua execução. Um bom 

exemplo disso mesmo é, por exemplo, o da Irlanda, que elevou o nível dos requisitos 

mínimos de qualificação do pessoal dos serviços de EAPI, mas não apoiou o pessoal 

existente para este obter as qualificações exigidas. As iniciativas destinadas a elevar a 

qualidade só podem ser bem-sucedidas se contarem com o apoio das partes 

interessadas e de todos os níveis da administração envolvidos. Um excelente 

exemplo de como lidar com o desafio em apreço vem da Alemanha (Renânia do Norte-

Vestefália), onde a interação entre os diferentes níveis da administração foi simplificada 

por um grupo de trabalho específico, de modo a por as autoridades públicas de todos os 

níveis da administração a cooperar e não a rivalizar entre si.  

 Crise económica e financeira: o presente estudo analisou a forma como os Estados-

Membros procuraram melhorar a qualidade da EAPI nos últimos anos. É evidente que 

aumentar a qualidade da EAPI custa dinheiro. Assim, a crise económica e financeira 

exerceu um grande impacto sobre essa evolução. Devido às medidas de austeridade em 

larga escala aplicadas em todos os Estados-Membros, as verbas orçamentais destinadas 

ao desenvolvimento da qualidade da EAPI sofreram uma contração, isto apesar de todos 

os objetivos ambiciosos da Estratégia Europa 2020. O presente estudo evidenciou que a 

crise traçou uma linha divisória clara entre a evolução anterior à crise e as iniciativas 

em matéria de qualidade (revistas em baixa) mais recentes. São vários os exemplos de 

estabelecimento e introdução de objetivos ou quadros de qualidade nacionais 

ambiciosos em matéria de participação, pessoal, programas curriculares ou participação 

dos pais, que, no entanto, acabaram por soçobrar sob a primeira vaga de cortes 

orçamentais. Apesar de a ambição geralmente subsistir, os governos nacionais pura e 

simplesmente não afetam fundos suficientes à sua concretização. Ao mesmo tempo, a 

crise atinge também os cidadãos. Por culpa do aumento do desemprego, os cidadãos 

têm menos capacidade para contribuir para os serviços de acolhimento. Por outro lado, 

os cidadãos desempregados não têm uma necessidade imediata de colocar os filhos em 

estruturas de acolhimento, o que os incentiva ainda menos a matriculá-los nos serviços 

de EAPI. Assim sendo, estas crianças incorrem no risco de serem deixadas para trás e 

ficarem arredadas de uma base de desenvolvimento valiosa de que poderão vir a 

precisar. Nos tempos que correm, é importante que os governos nacionais mantenham 

os níveis da despesa em EAPI para garantir a qualidade dos vários elementos 

qualitativos dos serviços prestados. Mas é ainda mais importante que sejam 

desenvolvidas iniciativas com vista a assegurar que a EAPI chegue aos grupos 

sociais que mais dela necessitam, e assim garantir a igualdade de oportunidades a 

todas as crianças.  
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8.4. Recomendações para uma EAPI de qualidade 

8.4.1. Recomendações gerais 

Ao descreverem e analisarem boas práticas seguidas em diferentes contextos institucionais 

na UE, as observações do presente estudo podem facultar aos decisores políticos 

informações sobre os aspetos ligados à qualidade da EAPI, mais especificamente, a 

participação, os sistemas de governação, o pessoal, os programas curriculares e a 

participação dos pais. Com base nas constatações do estudo, são aqui apresentadas 

conclusões preliminares, mas substantivas, sobre cada um dos elementos constituintes da 

qualidade. Estas recomendações tanto podem revelar-se valiosas para os decisores 

políticos empenhados na melhoria da qualidade da EAPI como para o trabalho realizado a 

nível europeu com vista ao desenvolvimento dos elementos de um quadro de qualidade da 

EAPI. 

 Políticas fundamentadas com dados concretos: embora o estudo não defina este 

aspeto como um verdadeiro elemento qualitativo, é imperativo, como se refere mais 

atrás, que os decisores políticos fundamentem as novas iniciativas políticas com bases 

empíricas substantivas. Não raro, o desenvolvimento das políticas é iniciado e defendido 

sem qualquer justificação empírica. Assim, é necessário prestar mais atenção aos 

dados empíricos dos bons resultados no setor da EAPI. Isto pode ser feito 

patrocinando estudos de coortes longitudinais no quadro da UE que permitam 

descortinar efeitos concretos a longo prazo.   

 Participação: desde a definição dos objetivos de Barcelona de 2001, visando aumentar 

a taxa de participação das crianças na EAPI, os Estados-Membros trabalharam no 

sentido de aumentar a capacidade de acolhimento das crianças ou de criar incentivos 

financeiros para os pais colocarem os seus filhos em serviços de EAPI. Contudo, em vez 

do mero aumento da participação, é necessária uma maior focalização no 

alargamento da participação. De um modo geral, as famílias que ficam à margem 

das políticas formais ou dos incentivos financeiros são exatamente aquelas que mais 

carecem de um apoio adicional assegurado pelas potencialidades da intervenção 

precoce de uma EAPI de qualidade. Os Estados-Membros devem dar mais atenção às 

diferenças regionais da participação na EAPI, que podem remeter para problemas de 

acesso. De igual modo, deve ser dada prioridade ao alargamento da participação na 

EAPI fora das áreas metropolitanas e à igualdade de oportunidades para pais e 

filhos nas zonas mais rurais do país. 

 Integração dos sistemas: as conclusões do presente estudo sustentam o crescente 

consenso internacional de que os sistemas integrados de prestação de serviços de EAPI 

obtêm melhores resultados do que os sistemas divididos ou separados. Constata-se que 

a abordagem global do desenvolvimento da criança, tanto ao nível das políticas como 

pelos prestadores de serviços de EAPI, produz melhores resultados educativos. Por 

conseguinte, recomenda-se que os decisores políticos responsáveis pelas 

crianças mais pequenas estabeleçam formas de colaboração estreita com os 

seus congéneres incumbidos de desenvolver políticas para crianças mais 

velhas. Esta colaboração ajuda a criar terreno fértil para os prestadores de serviços de 

EAPI que operam no terreno adotarem uma abordagem unificada do desenvolvimento 

da criança.  

 Pessoal: As observações tecidas a propósito das despesas gerais são também válidas 

para os requisitos aplicáveis ao pessoal. O presente estudo deixa bem vincada a 

importância de a EAPI ter pessoal devidamente qualificado. O pessoal com um nível de 

qualificação superior está mais capacitado para refletir sobre o seu trabalho e o dos 

seus colegas e, deste modo, contribuir continuamente para o desenvolvimento da 
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qualidade de uma instituição. No entanto, não é necessário dispor de uma força de 

trabalho da EAPI inteiramente habilitada com qualificações ao nível do ensino superior, 

visto que o trabalho de apoio, que é igualmente importante neste setor, pode ser 

executado por pessoal com qualificações ao nível do ensino profissional. Porém, a fim 

de garantir um nível de qualidade básico, é necessário estabelecer orientações 

nacionais em matéria de qualificações mínimas do pessoal da EAPI.  

 Programas curriculares: Um grande número de publicações, muitas delas financiadas 

pela UE, sublinhou a importância de equilibrar os aspetos cognitivos e não cognitivos 

nos programas curriculares. Ao mesmo tempo, o presente estudo assinala uma 

tendência europeia mais geral consistindo em programas de EAPI mais focalizados em 

objetivos educativos, por exemplo, metas nos domínios da literacia e das aptidões de 

cálculo. Os dados empíricos atestam a necessidade de programas curriculares 

equilibrados, donde ser pertinente assegurar o equilíbrio entre os aspetos 

cognitivos e não cognitivos na abordagem às crianças de idade anterior à entrada no 

ensino obrigatório, mesmo que os objetivos educativos tenham uma maior primazia nos 

programas. A profissionalização e a formação adequada dos profissionais dos serviços 

de EAPI desempenham também um papel vital na manutenção desse equilíbrio.  

 Participação dos pais: Apesar de a legislação referente à participação dos pais na 

EAPI ser relativamente escassa, o presente estudo faz questão de vincar a sua 

importância. A participação dos pais focalizada na criança é um aspeto muito 

importante para o aumento da qualidade, pois permite melhorar o ambiente familiar de 

aprendizagem e ajudar os pais a enfrentar os desafios que os seus filhos lhes colocam. 

Por sua vez, a participação dos pais focalizada no centro educativo pode também 

contribuir para qualidade da EAPI, visto que permite que os pais discutam e alterem as 

políticas seguidas pelo respetivo prestador. Na verdade, é este mecanismo que permite 

garantir a qualidade da prestação de serviços de EAPI com maior eficácia, visto que, em 

acrescento à legislação e à regulamentação vigentes a nível local ou nacional, permite 

que os pais apresentem as suas preocupações e exigências. Assim, o presente estudo 

recomenda aos Estados-Membros que prestem uma maior ajuda aos prestadores de 

serviços de EAPI promovendo uma participação significativa dos pais, 

respeitando sempre as diferenças culturais que possam existir em diversas regiões ou 

entre grupos diferentes.  

 Nível das despesas em EAPI: Apesar de a despesa em EAPI, por si só, não significar 

automaticamente uma melhoria da qualidade, existe uma relação clara entre os 

Estados-Membros que gastam claramente mais na EAPI e os resultados educativos 

obtidos em testes internacionais, como o PISA. Embora o aumento dos gastos em si – 

sem uma política adequada – não garanta uma maior qualidade da EAPI, os cortes nos 

orçamentos conduzem, frequentemente, a uma menor qualidade do serviço. Dado o seu 

impacto significativo nos orçamentos, a presente crise económica e financeira mundial 

representa um enorme desafio a considerar. Não obstante, é fundamental obter um 

forte compromisso financeiro com vista ao desenvolvimento dos elementos 

qualitativos acima referidos. A fim de garantir este compromisso financeiro, 

recomenda-se que os Estados-Membros trabalhem em conjunto para tornar as 

despesas nacionais com políticas de EAPI mais comparáveis nos vários Estados-

Membros, de modo a permitir comparar os resultados da EAPI a nível da UE.  

8.4.2. Recomendações de apoio ao processo do MAC 

O presente estudo identificou os desenvolvimentos ocorridos quer a nível europeu quer em 

cada um dos Estados-Membros. Neste momento, os desenvolvimentos a nível da UE estão 

ainda numa fase precoce, não podendo, por isso, ser já avaliados. O processo de definição 

de um quadro de qualidade para a EAPI foi já iniciado pela Comissão, por intermédio do 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 

____________________________________________________________________________________________ 

 98 

grupo de trabalho temático a funcionar desde 2012, no âmbito do processo do método 

aberto de coordenação (MAC) em curso.  

Em vez de apresentar observações de avaliação do MAC, o presente estudo produziu 

algumas recomendações, dirigidas ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia e aos 

Estados-Membros, suscetíveis de contribuir para o corrente trabalho de elaboração de um 

quadro de qualidade europeu no domínio da educação e acolhimento na primeira infância.  

 Importa estimular um envolvimento político preparatório para assegurar um 

nível de sensibilização suficiente para o domínio de intervenção em causa, tanto agora 

como no futuro próximo. Se a qualidade da EAPI não estiver entre as preocupações dos 

cidadãos ou das partes interessadas a nível nacional, não é crível que o processo do 

MAC venha a ser bem-sucedido. O desenvolvimento de um quadro de qualidade da EAPI 

deve ser mais do que conceber uma caixa de verificação técnica. Trata-se também de 

um processo político, que requer um envolvimento político.  

 Em segundo lugar, deve-se suscitar uma preocupação comum por parte dos 

Estados-Membros quanto à importância do desenvolvimento de uma EAPI de 

qualidade. Se os Estados-Membros não vislumbrarem a mais-valia do trabalho conjunto 

em prol de objetivos comuns, é muito pouco provável que o MAC tenha êxito. Os 

Estados-Membros devem, portanto, definir objetivos comuns para contribuírem para a 

formulação do quadro de qualidade.   

 Em terceiro lugar, importa que as estruturas institucionais sirvam para apoiar o 

processo do MAC, à semelhança do que a Comissão agora fez, com a criação do grupo 

de trabalho temático e do grupo de partes interessadas.  

 A existência de objetivos, referenciais e indicadores é também uma componente 

importante para o sucesso do processo do MAC. Esses objetivos, referenciais e 

indicadores estão a ser elaborados pelo grupo de trabalho temático e são essenciais 

para comparar os progressos alcançados no âmbito do quadro de qualidade da EAPI. 

São necessários objetivos, referenciais e indicadores claros e comparáveis para todos os 

elementos específicos abordados no presente estudo: (1) participação/acesso, (2) 

estruturas políticas, jurídicas e financeiras, (3) pessoal, (4) programas curriculares e (5) 

participação dos pais. Esses dados comparáveis são essenciais para incentivar os 

Estados-Membros a trabalharem conjuntamente tendo em vista um objetivo comum. 

Deste modo, é necessário apoiar a utilização de estudos empíricos para desenvolver 

esses objetivos ou referenciais baseados em dados concretos.  

 Os decisores políticos europeus devem assegurar a participação das partes 

interessadas e estabelecer uma cooperação frutífera com as mesmas. Este aspeto é 

vital para o sucesso do processo do MAC, visto tratar-se de um processo que parte da 

base para o topo. O desenvolvimento de um quadro de qualidade para a EAPI deve ser 

mais do que um projeto político de alto nível, tendo, necessária e claramente, de 

assentar nas práticas da EAPI no terreno. Esta é uma condição especialmente 

importante para estabelecer um quadro de qualidade da EAPI, visto que a execução das 

políticas neste domínio é muitas vezes delegada nos níveis mais baixos da 

administração e em prestadores de serviços de pequena dimensão.  

 Finalmente, as posições conflituantes (em termos de orientações políticas ou 

ideologia) entre os Estados-Membros contribuem, no geral, para fazer avançar o 

processo do MAC, não devendo, portanto, ser necessariamente evitadas pelos decisores 

políticos europeus. Se for esse o caso, os Estados-Membros com uma agenda bem 

definida tentarão convencer os Estados-Membros relutantes a trabalhar no sentido da 

realização do objetivo comum. Uma vez que a iniciativa tem que partir dos Estados-

Membros, esta é uma condição de grande importância para o êxito do processo do MAC.  
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